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‘หทัยนาง’ เป็นนวนิยายในกลุ่ม เลือดสีน้ำเงิน ของ ทวิชา ที่
สำนักพิมพ์เพือ่ นดีจดั พิมพ์ไปแล้วหลายเรือ่ ง ได้แก่ ทับทิมเพชรรัตน์ เพชรจักรวาล และเกียรติศักดิ์รักของข้า แต่ละเรื่องล้วนเป็นอุบัติการณ์ความรัก
ของหนุ่มสาว ที่พบอุปสรรค ทุกข์ สุขแตกต่างกัน และมีตัวตนเกี่ยวพัน
กันอย่างน่าสนใจ
‘หทัยนาง’ เรือ่ งนีจ้ ดั พิมพ์เป็นครัง้ ที่ ๕ ในปีพ.ศ.๒๕๖๐ ซึง่ เป็นวาระ
อันงดงามของ ทวิชา หรือ ชูวงศ์ ฉายะจินดา ผูไ้ ด้รบั ยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙
สำนักพิมพ์เพือ่ นดีใคร่ขอแสดงความยินดีกบั ‘ราชินพี าฝัน’ ท่านนีด้ ว้ ย
จิตคารวะอย่างสูง และภูมใิ จทีไ่ ด้รบั โอกาสในการเผยแพร่ผลงานของ ทวิชา
รวมทั้ง ชูวงศ์ ฉายะจินดา อย่างสืบเนื่องให้ผู้อ่านได้รับความสนุกสนาน
ต่อไป

คำประกาศเกียรติคุณ
นางชูวงศ์ ฉายะจินดา
ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์
นางชูวงศ์ ฉายะจินดา เกิดเม่ือวันท่ี่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๗๓ ท่ี
กรุงเทพมหานคร ปัจจุบันอายุ ๘๖ ปี สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนราชินี เม่อื พ.ศ.๒๔๙๐ ระดับอุดมศึกษา สาขาวิชาภาษาไทย
จากคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เม่อื พ.ศ.๒๔๙๔ สอบชิง
ทุนโคลอมโบของรัฐบาลออสเตรเลียไปศึกษาต่อในสาขาวิชาวาทศาสตร์ ท่ี
มหาวิทยาลัยเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลีย เม่อื พ.ศ.๒๕๐๖ สำเร็จการศึกษา
เม่ือ พ.ศ.๒๕๐๗ เข้ารับราชการเป็นอาจารย์ภาควิชาภาษาไทยท่ีวิทยาลัย
วิชาการศึกษาประสานมิตร ต่อมาได้ลาออกเพ่ือประกอบอาชีพนักเขียน
ปัจจจุบันพำนักอยู่ท่ีประเทศออสเตรเลีย
ชูวงศ์ ฉายะจินดา สร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมสืบเน่ืองมายาวนาน
กว่า ๖ ทศวรรษ เป็นนักเขียนนวนิยายสตรีท่ีมีผลงานพิมพ์เผยแพร่แล้ว
ประมาณ ๑๐๐ เร่ือง หลายเร่ืองพิมพ์หลายคร้ัง และหลายเร่ืองได้รับความ
นิยมนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์และละครวิทยุหลายคร้ัง เช่น
เร่ือง จำเลยรัก ตำรับรัก เทพบุตรในฝัน กามเทพหลงทาง เงาอโศก
พระจันทร์แดง สุดสายป่าน กำแพงเงินตรา และเกิดเป็นหงส์ ฯลฯ นอก
จากน้ียังมีเร่ืองส้ัน สารคดี เร่ืองแแปล

นวนิยายของชูวงศ์ ฉายะจินดาส่วนใหญ่เป็นนวนิยายรักพาฝัน นำเสนอ
ปัญหามิตติ า่ งๆ ของความรัก โดยเน้นการนำเสนอตัวละครเอกฝ่ายหญิงท่เี ป็น
แบบอย่างของกุลสตรีไทย ซ่ึงม่ันคงในความรักและความดี ทำให้สามารถ
เอาชนะอุปสรรคในชีวิตได้ นอกจากจะทำให้ผู้อ่านได้รับควาามบันเทิงจาก
จินตนาการและสำนวนภาษาท่รี าบร่นื ชวนอ่านแล้ว ชูวงศ์ ฉายะจินดา ยังเน้น
ยํา้ คติธรรมเร่อื ง “ทำดีได้ดี ทำช่วั ได้ชว่ั ” และม่งุ หวังให้ผลงานของตนสร้าง
ความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจในเพ่ือนมนุษย์อีกด้วย
ชูวงศ์ ฉายะจินดา เป็นนักเขียนสตรียอดนิยมคนสำคัญคนหน่ึงใน
แวดวงวรรณกรรมไทย ผ้สู ร้างสรรค์นวนิยายรักพาฝันท่ไี ด้รบั ความนิยมข้ามยุค
ข้ามสมัย
นางชูวงศ์ ฉายะจินดา จึงได้รบั การยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ พุทธศักราช ๒๕๕๙

ด้วยสำนึกในพระอัจฉริยภาพ และพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ในล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ด้วยสำนึกในพระอัจฉริยภาพ และพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
ในล้นเกล้าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

ไม้เรียกผะกากุพปานแก้มแฉล้มแดง
ดอกใหญ่และเกสร
อยู่ทน บ วางวาย
อีกทั้งสะพรั่งหนาม
ผึ้งเขียวสิบินไขว่

ชะกะสีอรุณแสง
ดรุณีณ ยามอาย
สุวคนธะมากมาย
มธุรสขจรไกล
ดุจะเข็มประดับไว้
บ่มิใคร่จะห่างเหิน๑

วันนี้เป็นวันอาทิตย์ชไมนรีไม่ไปทำงาน ดังนั้นแทนที่หล่อนจะแต่ง
เครือ่ งแบบชุดไทยเรือนต้นสีม่วงทีแสน
่ เกลียดเพราะถือว่ามันเป็นสีของแม่มา่ ย
หล่อนจึงนุง่ กางเกงขายาวตัวโปรดสีเหลืองดิน หญิงสาวนุง่ บ่อยจนปลายขาลุย่
เป็นชายครุย และสีก็กระดำกระด่างจนเกือบจะกลายเป็นเหลืองแกมเทา
สวมเสื้อสีน้ำตาลเข้มที่เพิ่งซื้อใหม่ด้วยเงินโบนัสที่ได้รับเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
ชไมนรีหวังจะให้ความใหม่ของเสื้อช่วยกลบเกลื่อนความเก่าของกางเกงให้
กลายเป็นชุดที่พอดูได้ หรือค่อนข้างใหม่
ชไมนรีมีรูปทรงโปร่งระหง ความอ้อนแอ้นเอวบางราวหุ่นนางแบบ
ทำให้หล่อนดูประเปรียวยิ่งขึ้นเมื่ออยู่ในชุดสบายๆ เช่นนี้ หญิงสาวไม่ชอบ
แต่งหน้าจนเข้มนัก ลิปสติกเป็นเครือ่ งสำอางชนิดเดียวทีหล่
่ อนมี แต่หล่อน
ก็มักจะลืมทาบ่อยๆ จนบางครั้งหล่อนถูกท่านผู้อำนวยการเตือนว่า
“คุณอย่าทำให้ใครๆ คิดว่า คุณเป็นเด็กนิสิตที่เพิ่งรับปริญญาบัตรมา
สดๆ ร้อนๆ ดีกว่า โฮเต็ลของเราต้องการจ้างแต่คนที่เป็นผู้ใหญ่เต็มตัวแล้ว
เท่านั้น”
๑ จาก มัทนะพาธา พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
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ชไมนรีทำงานเป็นพนักงานต้อนรับรอบเช้าของโรงแรมเจ้าพระยาไพชยนต์
ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ละแวกเจริญกรุง ซึ่งว่ากันว่าเป็นโรงแรมที่หรูหราที่สุด
ของประเทศ หล่อนจึงซื้อห้องพักขนาดกลางอยู่บนชั้นเจ็ดของอาคารฝั่งตรง
ข้ามกันเพื่อตัดปัญหาในเรื่องการเดินทาง ซึ่งห้องชุดนั้นมีราคาไม่น้อยเลย
ทีเดียวสำหรับรายได้ของชไมนรีที่ต้องนำจ่ายกับธนาคารทุกเดือนเป็นระยะ
เวลาห้าปี ชไมนรีผ่อนชำระกับทางธนาคารมาแล้วสามปี อีกสองปีหญิงสาว
ก็จะได้เป็นเจ้าของห้องชุดขนาดแปดสิบห้าตารางเมตรแล้ว แต่สิ่งที่ชดเชย
กับความเหนือ่ ยยากทีได้
่ รับคือความสะดวกสบายและปลอดภัยซึง่ หาได้ยากยิง่
สำหรับห้องพักทั่วๆ ไป
คุณหญิงมารดาผูวิ้ ธวาของชไมนรีถึงกับตบอก เมือ่ รูว่้ าราคาของห้อง
ชุดที่ชไมนรีซื้อนั้นสูงมากมายแค่ไหนและบุตรีของตนจะต้องผ่อนชำระให้กับ
ธนาคารทุกเดือน
“อะไร้…ห้องเท่ารูหนูนัน่ น่ะเรอะ ต้องส่งธนาคารตัง้ ห้าปี งัน้ อยูกั่ บแม่
ที่บ้านเราเสียยังจะดีกว่า เอาเงินค่าผ่อนธนาคารไว้จ่ายค่ารถก็ยังได้”
ชไมนรีหัวเราะบอกว่า
“มันพอเมือ่ ไหร่ล่ะคะคุณแม่ ค่าแท็กซีจาก
่ บ้านในสวนเมืองนนท์ไปถึง
โฮเต็ลของนรีเที่ยวละตั้งเกือบสองร้อยเข้าไปแล้วค่ะ”
“ก็ทำไมจะต้องทำหัวสูงขี่เรือเหาะรีบไปยกเขาพระสุเมรุไปถวายท้าว
ภูวดลด้วยเล้า ชาวบ้านชาวเมืองเขาไปกลับด้วยรถเมล์กันทั้งนั้นนี่นา หรือ
จะให้รถทีบ้่ านเราไปรับไปส่งก็ได้ ช่วงเย็นนายเนียบก็ไม่ได้ทำอะไร” มารดา
ของหล่อนแย้ง
ชไมนรีต้องอธิบายว่า
“นรีต้องทำงานเจ็ดโมงเช้าค่ะ ตอนเช้าแย่งเด็กๆ ขึ้นรถเมล์ไม่ไหวแน่
ถ้าจะออกแต่มืดซักตีสีตี่ ห้าก็พอไหว แต่ดีไม่ดจะ
ี โดนจีหมก
้ ท้องร่องเสียเท่านัน้
ถึงตอนบ่ายก็เหมือนกัน นรีเลิกงานบ่ายสามโมง เป็นเวลาเด็กนักเรียนเลิก
อีกน่ะแหละ กว่าจะเบียดขึน้ รถเมล์ได้ก็คงซีโ่ ครงรวน หรือไม่ก็ต้องรอจนขา
แข็งกว่าจะได้ขึ้น แล้วบางทียังต้องโหนมาตลอดทางอีก แขนแทบหลุดกว่า
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จะถึงบ้าน ส่วนถ้าจะให้ลุงเนียบไปรับไปส่งนรีก็อายเพื่อนที่ทำงาน เดี๋ยวจะ
ล้อเอาว่าเป็นลูกคุณหนูไม่รูจ้ กั โต นรีถึงได้ตัดปัญหาซือ้ ห้องชุดไง เพราะเดิน
ไปทำงานได้ ไม่ต้องรีบตื่นแต่เช้าออกจากบ้านไปทำงาน”
เหตุผลของชไมนรีทำให้คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารมารดาของหล่อน
ยอมจำนน ได้แต่บ่นพึมพำด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของบุตรีเพียง
คนเดียว
“นรีดูแลตัวเองได้หรอกค่ะคุณแม่ แล้วก็อยู่แถวเมืองนนท์ต้องขึ้นรถ
ไปกลับทุกวันน่ะปลอดภัยเสียที่ไหน นรีอาจโดนระเบิดขวดเข้าเมื่อไหร่ก็ได้”
ชไมนรีรู้ดีว่ามารดาของหล่อนไม่พอใจนักที่จะให้หล่อนทำงานโรงแรม
ชไมนรีเคยถูกคุณแม่ท้วงเมื่อสมัยที่หญิงสาวไปสมัครเข้าทำงานที่โรงแรมว่า
“ชือ่ เสียงมันน่าเกลียด แกเป็นสาวเป็นนาง การศึกษาก็ดถึี งขัน้ ปริญญา
แล้วไปเดินเข้าออกโรงแรมยังงัน้ มันจะดีเร้อ แกก็เป็นถึงลูกสาวพระน้ำพระยา
นะ ใครเห็นเข้าเขาจะหาว่าพ่อแม่ไม่เตือน”
“โธ่…คุณแม่ขา นีมั่ นโรงแรมชัน้ หนึง่ ระดับชาติเชียวนะคะ ไม่มีผูห้ ญิง
พรรค์นนั้ หรอกค่ะ ค่าห้องพักคืนๆ หนึง่ หลายพันเชียวนะคะคุณแม่” ชไมนรี
ชี้แจง
แต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่วายถูกมารดายื่นคำขาดว่า
“แต่หนูต้องกลับมาเยี่ยมแม่บ่อยๆ นะ แม่จะได้รู้ว่าหนูยังอยู่สบายดี
ไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยอะไร”
ด้วยเหตุนี้วันอาทิตย์ ชไมนรีจึงเตรียมตัวไปเยี่ยมมารดาอย่างเคย
หญิงสาวถือตะกร้าใบใหญ่ติดมือไปด้วย ตั้งใจจะแวะซื้อขนมหลายๆ อย่างที่
โรงแรมไปฝากน้องชาย หล่อนมีน้องชายถึงสามคน นรินทร์อายุสิบเก้าเรียน
อยูที่ โรงเรี
่ ยนแพทย์ศิรราช
ิ นเรนทร์อายุสิบแปดสอบติดโรงเรียนเตรียมทหาร
และนเรศวร์อายุย่างสิบห้าเพิง่ จะขึน้ มัธยมปลายสายศิลป์ภาษาฝรัง่ เศส น้อง
ทุกคนล้วนแต่อยูใน
่ วัยกำลังกินกำลังนอนด้วยกันทัง้ นัน้ ขนมฝรัง่ ของชไมนรี
คงจะทำให้น้องๆ หายเบื่อผลไม้ในสวนที่บ้านหรือขนมไทยไปหลายวัน
ชไมนรีออกจากห้องพักเดินฮัมเพลงฮิต มือแกว่งแขนทีหิ่ ว้ ตะกร้าเล่น
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อย่างร่าเริงมาตามทางเดินหน้าห้อง ผ่านห้องพักของน้ำปรุงซึ่งอยู่ห่างจาก
ห้องของหล่อนเพียงสองสามห้อง เห็นประตูเปิดอยู่ก็โผล่หน้าเข้าไปทักทาย
เพื่อนบ้านสาว
“ฮัลโหล…ทำอะไรอยู่จ๊ะน้ำปรุง”
น้ำปรุงเป็นหญิงสาวร่างท้วม อายุมากกว่าชไมนรีเพียงสองสามปี แต่
ใบหน้าท่าทางของหล่อนทำให้ดูราวกับว่าหล่อนแก่วัยกว่าชไมนรีมากมาย
น้ำปรุงกำลังไล่ตามป้อนข้าวบุตรชายตัวอ้วนกลม ซึ่งกำลังคลานตามตุ๊กตาไขลานและกำลังเคลือ่ นไหวอย่างรวดเร็วไปตามพืน้ กระเบือ้ งยางทีปู่ อยูใน
่ ห้อง
น้ำปรุงหันมาตอบว่า
“ป้อนข้าวตาเมฆ เหนือ่ ยจะตายอยูแล้
่ ว ดูซี่ อยูนิ่ ง่ ๆ ซะทีไ่ หน ต้อง
ไล่ต้อนกันรอบๆ ห้อง” หล่อนใช้หลังมือปาดเหงื่อที่หน้าผากทิ้ง ทักเพื่อน
บ้านสาวว่า “นั่นเธอจะไปไหนน่ะนรี แต่งตัวสวยจัง”
“นี่น่ะเหรอสวย ยังกะขอทานน่ะไม่ว่า” ชไมนรีหัวเราะกิ๊ก พลาง
กรีดนิ้วยกขากางเกงสีตุ่นๆ ให้อีกฝ่ายหนึ่งดู
“แหม ถ้ามีขอทานหน้าตาสวยอย่างเธอมาขอจริงๆ ละก็ ฉันยอมเท
หมดกระเป๋าเลย” น้ำปรุงว่า
ชไมนรีหัวเราะ ชี้หน้าคนพูดพลางแล้วพูดว่า
“โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอน…จำหน้าฉันไว้ให้ดี วันไหนฉันมาขอทาน
จริงๆ แล้วเธอต้องเทหมดกระเป๋าจริงๆ หนา”
น้ำปรุงหัวเราะชอบใจ
“หน้าอย่างเธอน่ะเรอะจะมาขอทาน หน้าตาสวยๆ มีหวังได้เป็น
คุณหญิงคุณนายสบายไปทั้งชาติ ไม่เหมือนฉันนี่ จนก็จน มีเงินแค่พอใช้
แต่ละเดือน เหลือเก็บบ้างไม่เหลือบ้าง ขีเ้ หร่ก็ขีเ้ หร่ แถมยังมีลูกเป็นพรวน”
“โธ่เอ๊ย มีแค่สองคนบ่นว่าเป็นพรวน นีตา
่ หมอกไปไหนซะล่ะ” ชไมนรีเหลียวมองไปทั่วห้องเพื่อจะหาเด็กชายเล็กๆ แสนซนอีกคนหนึ่ง ซึ่งเคย
ก่อความชุลมุนวุ่นวายอยู่ในห้องเป็นประจำ
“พ่อเขาพาไปเขาดินแล้ว ตื่นมาร้องกวนแต่เช้าจะเลี้ยงนก เลี้ยงหนู
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อะไรก็ไม่รู้ เราก็เหนื่อยตายเลยให้พ่อพาลูกไปดู” น้ำปรุงบอก ส่ายหน้า
อย่างเหลือระอา พลางถือชามข้าวไล่ตามลูกชายคนเล็กต่อไป
ชไมนรีเหวีย่ งตะกร้าไว้ข้างประตู ตรงเข้าไปฉวยชามข้าวจากมือเพือ่ น
บ้านสาว แล้วคลานเข่าไล่ตามพ่อหนูน้อยที่กำลังลงคลานสี่ขาตาดูหุ่นยนต์
หน้าตาประหลาดที่เคลื่อนไหวไปทั่วห้อง
“มาเร้ว…เมฆ มาทานข้าวก่อน น้านรีป้อนให้ เอ้า…พ่อนกขุนทอง
เอ๊ย…กินข้าวกับอะไร อ้อ…กินข้าวกับไข่ ช้อนข้าวหอบเอาไว้ที่ไหน…”
เสียงใสๆ ร้องถามเองตอบเอง ทำให้ตาเมฆบังเกิดความสนใจ ดวงตา
ใสแจ๋วเหลือบมามอง ครั้นเห็นใบหน้านวลใยของหญิงสาวที่เคยมาเล่นด้วย
และมีขนมมาฝากบ่อยๆ ก็ละความสนใจจากหุน่ ยนต์ตัวน้อยคลานตรงเข้ามา
หาและอ้าปากรับข้าวคลุกไข่ทีหญิ
่ งสาวป้อนให้โดยดี ทำให้มารดาของแกอด
หัวเราะมิได้
“ดูเมฆซี ทีแม่ป้อนละทำเล่นตัว กว่าจะกินได้แต่ละคำ ล่อให้ตามซะ
เหนื่อยแทบตาย ทีน้านรีเขามาป้อนให้ละก็อ้าปากรับเคี้ยวตุ้ยๆ หมั่นไส้”
ชไมนรีอมยิม้ จับแก้มเป็นพวงยุย้ ของตาเมฆบีบเบาๆ อย่างรักใคร่ ช่วย
แก้แทนว่า
“อ๊าว คนเรามันก็ต้องรูจ้ กั หลักไซโคมัง่ ซี ยังไงๆ แม่ก็ต้องป้อนให้ทุก
วันอยูแล้
่ ว เมฆจะต้องเอาใจทำไม ส่วนน้านรีน่ะนานๆ ถึงจะมีโอกาสมาป้อน
ข้าวให้เมฆซักที เมฆเก๊าะต้องโชว์ผลงานหน่อยซี่ ไม่งั้นเดี๋ยวน้านรีเข็ดซะ
หรอกนะเมฆนะ” พูดเองเออเอง พยักพเยิดกับพ่อหลานชายตัวน้อยอายุ
เพียงขวบเดียวพลางป้อนข้าวไปเรือ่ ยๆ ประเดีย๋ วเดียวข้าวคลุกไข่ก็เกลีย้ งชาม
ชไมนรีส่งชามข้าวคืนให้เพือ่ นบ้านสาว บอกตาเมฆว่า “น้าไปก่อนนะจ๊ะเมฆ
เย็นๆ น้าจะซื้อขนมมาฝากให้รางวัลที่หม่ำข้าวเก่ง”
ตาเมฆคงจะฟังไม่รู้เรื่อง จึงโผกอดคอหญิงสาวไว้ ทำปากเบะตั้งท่า
จะร้องไห้ มารดาต้องดึงตัวไปปลอบว่า
“น้านรีไปซื้อหนมไงล่ะ ซื้อไอติม เดี๋ยวมา”
ตาเมฆหลงกลจึงยอมปล่อยมือทีกอด
่ คอชไมนรีไว้ แถมยังชีมื้ อไปทาง
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ประตูเป็นเชิงเร่งเสียอีก
“เห็นมัย้ เห็นฤทธิของ
์ เจ้าเมฆมัง่ มัย้ ทียังงีละ
้ เร่งเลย” มารดาพูด
ส่ายหน้าอย่างเหลือระอา
ชไมนรีหัวเราะขัน ยืน่ หน้าเข้าไปหอมแก้มเป็นพวงของพ่อตัวโกงฟอด
หนึ่ง ก่อนจะคว้าตะกร้าเดินออกจากห้องพักของเพื่อนสาว
เลีย้ วมุมนิดเดียว ชไมนรีก็มาถึงลิฟต์ทีจะ
่ ลงไปชัน้ ล่าง ตามปกติชไมนรีชอบที่จะวิ่งลงบันไดตั้งร้อยกว่าขั้นนั้นไปถึงชั้นล่างมากกว่าที่จะลงไปด้วย
ลิฟต์เพราะเหตุที่ลิฟต์ของที่นี่มักจะเสียบ่อยๆ หญิงสาวมาอยู่ที่นี่หลายปีแต่
หล่อนต้องติดค้างอยูใน
่ ลิฟต์ซึง่ ค้างระหว่างชัน้ หลายครัง้ แต่เจ้าหน้าทีของ
่ ตัว
อาคารก็มาจัดการลิฟต์ช่วยให้ออกมาได้ทุกครัง้ หญิงสาวจึงมักไม่ใช้ลิฟต์นอก
จากในกรณีที่หล่อนเหน็ดเหนื่อยมาจากงานและต้องการใช้ลิฟต์เพื่อช่วยทุ่น
แรง
กริ๊ง…เสียงสัญญาณดังขึ้นที่ลิฟต์เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าลิฟต์กำลังจะ
เปิด ชไมนรีชะงักฝีเท้าที่กำลังจะเดินไปยังบันไดเหลียวไปมองเห็นสัญญาณ
ที่เหนือประตูลิฟต์สว่างวาบขึ้น
‘เออ…ลิฟต์มาแล้ว วันนี้ลงลิฟต์ดีกว่า ขี้เกียจเดิน’ คิดพลางหมุน
ตัวเข้าหาลิฟต์ เป็นจังหวะเดียวกับที่ประตูลิฟต์เลื่อนออกจากกัน
เมือ่ ประตูลิฟต์เปิดออกชายหนุม่ ร่างสูงหิว้ หอบข้าวของพะรุงพะรังก้าว
พรวดออกมาจากลิฟต์ ไหล่แข็งแรงของเขาจึงกระทบกับไหล่ของชไมนรีอย่าง
จัง กระเป๋าและหีบห่อต่างๆ ที่เขาหิ้วมาบ้างหนีบมาบ้าง เพราะมือมีไม่พอ
หล่นกระจายอยู่กับพื้น
“อุ๊ย” ชไมนรีอุทาน ทำตาโตมองดูข้าวของที่หล่นเกลื่อนอย่างตกใจ
แล้วเหลือบตาขึน้ มองหน้าคมสัน จมูกโด่งได้รูป นัยน์ตาใสของผูเป็
้ นเจ้าของ
อย่างขออภัย “ขอโทษเถอะค่ะ ฉันนี่ซุ่มซ่ามจัง…”
“ขอโทษทำไมฮะ ผมตะหากที่ซุ่มซ่าม ออกมาชนคุณเข้า ผมต้อง
ขอโทษคุณถึงจะถูก” เขายิงฟัน นัยน์ตาเป็นประกายร่าเริงคู่นั้นมองดูชไมนรีทั่วตัวอย่างเปิดเผย จนชไมนรีรู้สึกเขินแกมเคือง
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งามเกินมนุษจริง
กละหญิงนิมิตร์ฝัน
จนแรกประสพนั้น
ดนุจวนจะปลุกตัว
นึกว่าสนิธนิทร์
นยนาก็แน่วนัว
แต่นึกก็ออกกลัว
จะผวาและไม่เห็น
ครั้นเมื่อสดับศัพทะสำเนียงก็เยือกเย็น
ราวดื่มอุทกเพ็ญ
รสะรื่นระรวยใจ
เสียงเจ้าสิเพรากว่า
ดุริยางคะดีดใน
ฟากฟ้าสุราลัย
สุรศัพทะเริงรมย์๒
พอนึกเคือง นัยน์ตาของชไมนรีก็เริม่ ขุน่ อย่างทีหญิ
่ งสาวไม่เคยเป็น
มาก่อน หญิงสาวคิดในใจว่า
‘ตาคนนี้พิลึก ลูกตาไม่มีห้ามล้อซะมั่งเลย’ อีกฝ่ายคงจะสังเกตเห็น
จึงรีบเบนสายตาไปมองข้าวของที่ตกเรี่ยราดอยู่แล้วก็ก้มลงเก็บของที่กอง
กระจัดกระจายอยูที่ พื่ น้ ชไมนรีมองตามมือของเขา มือใหญ่แต่นิว้ เรียวยาว
ผิวสะอาดจนไม่น่าเชื่อว่าเป็นมือของผู้ชายเต็มตัวอย่างที่รูปร่างของเขาบอก
ให้รู้ แถมผิวพรรณหน้าตาก็คมคายอีกด้วย ‘น่าจะเป็นมือของศิลปินมากกว่า
คนธรรมดา’ ชไมนรีบอกตัวเองเมือ่ มองเห็นกล่องใส่กีตาร์ในมือข้างหนึง่ ของ
เขา และแฟ้มหนังสีดำที่ยังเปิดอ้าอยู่กับพื้นก็มีกระดาษโน้ตเพลงปึกใหญ่
กระจายเกลื่อน
พอช่วยเก็บแฟ้ม ถุงและห่ออะไรต่อมิอะไรขึ้นมาจากพื้นได้ ชไมนรี
เห็นว่ามือของเขาหิ้วของเต็มอยู่แล้ว หล่อนจึงถามในเสียงหัวเราะ
“เอ๊ะ คุณเอามือที่ไหนหิ้วของพวกนี้ขึ้นมาบนนี้คะ”
เขายิงฟันขาวอีกครั้ง ทำให้ชไมนรีนึกหมั่นไส้
‘แหม ถือว่าฟันสวย โชว์อยู่นั่นแหละ สมคงคิดว่าเราจะปลื้มนะสิ
ไม่มีทางเสียหรอก’
เขาตอบในเสียงหัวเราะเช่นกันว่า
๒ จากพระราชนิพนธ์ มัทนะพาธา
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“ผมใช้แขนฮะ ไม่ได้ใช้มือถือ คุณช่วยกรุณาส่งของให้ผมได้ไหมฮะ”
พูดพลางกางแขนเตรียมรับของที่หญิงสาวจะส่งให้
แต่ชไมนรีไม่ได้ส่งของให้ กลับถามอย่างเอื้ออารี
“คุณเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่หรือคะ”
“ใช่ครับ” ชายหนุ่มตอบพร้อมกับก้มลงเก็บของที่กระจายอยู่ตามพื้น
ใส่ลงในกล่องใบใหญ่
“อยู่ห้องไหน ฉันถือของไปส่งให้ที่หน้าห้องก็ได้”
“แหม…คุณทัง้ ใจดี ทัง้ น่ารักจัง ผมเห็นจะต้องอยูที่ นี่ จน
่ ตายเสียแล้ว”
ชายหนุ่มพูดพร้อมกับส่งรอยยิ้มให้หญิงสาว
‘ดูสิ คิดว่าเราคงจะปลืม้ เสียเต็มประดา ส่งยิม้ ให้เราใหญ่ เสียใจไม่มี
ทางเสียหรอกที่คนอย่างเราจะหลงคารมง่ายๆ’ ชไมนรีคิด
“ผมอยูห้่ องเบอร์ ๘ ฮะ คุณคนสวยช่างใจดีกับผมมากเลย…อ้าว แล้ว
กัน…โธ่” เขาเปลีย่ นเสียงเป็นกระหืดกระหอบ เมือ่ เอ่ยตอนท้าย สิน้ คำพูด
ของชายหนุ่ม ชไมนรีกลับก้มลงวางของทั้งหมดที่ช่วยถือให้ไว้แทบเท้าของ
ชายหนุม่ ผูเป็
้ นเจ้าของ ส่วนตัวหล่อนเองหันเข้าหาลิฟต์อีกครัง้ ครัน้ ปรากฏ
ว่าประตูลิฟต์ยังไม่เปิด หล่อนก็หมุนตัวเดินสะบัดไปลงบันไดซึง่ อยูติ่ ดกับลิฟต์
นั่นเอง
ชายหนุ่มส่งเสียงตามหลังไปอีก
“คุณฮะคู้น…กรุณาเถอะฮะ มือผมมีไม่พอจริงๆ โธ่…”
ดวงตากลมดำทีส่่ งแสงเขียวๆ เหลือบขึน้ มามองหน้าชายหนุม่ แวบหนึง่
ขณะที่ส่งเสียงตอบขึ้นมาอย่างเยือกเย็น
“เสียใจด้วยค่ะ ทีคุ่ ณมีมือน้อย แต่ทว่ามีปากมากเกินไป” ว่าแล้วหล่อน
ก็เดินซอยเท้าอย่างเร็วลงบันไดไปโดยไม่สนใจกับเสียงโอดครวญของชายหนุม่
อีก…

เมื่อลงมาถึงชั้นล่างชไมนรีก็ยังอดโมโหชายหนุ่มแปลกหน้าไม่ได้ ถึง
แม้หญิงสาวจะทำงานบริการในโรงแรมที่เก่าแก่และดังที่สุดของประเทศ แต่
แขกทีม่ าพักก็ไม่เคยทำกิรยิ าไม่สำรวมรุม่ ร่ามแบบนีมา
้ ก่อน ชไมนรีเดินข้าม
ถนนกลับเข้ามาในโรงแรมอีกครัง้ โดยเดินผ่านช่องทางเข้าออกของพนักงาน
ซึ่งแยกออกไปจากทางเข้าหน้าโรงแรม
“ไงยุพ” ชไมนรีร้องทักหญิงสาวทียื่ นรออยูที่ ห้่ องพักพนักงาน “ขอโทษ
ทีเถอะที่มาช้า ฉันมัวแต่ไปเจอพวกโรคจิต ทำเจ้าชู้ประตูดินเข้าน่ะสิ”
“ไปเจอที่ไหนมา” ยุพเรศถามขึ้นด้วยความเป็นห่วง
“ก็เจอตอนที่จะลงลิฟต์ที่ห้องน่ะสิ สงสัยว่าคงจะมาอยู่ใหม่ แต่แหม
ถ้ามีเพื่อนบ้านแบบนี้เราไม่ชอบเลย รุ่มร่ามทำท่าเจ้าชู้ยักษ์กันตั้งแต่เจอกัน
ครั้งแรก”
“เอาน่า อย่าคิดมาก บางทีเค้าอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะ ท่าทางเขาอาจ
จะเป็นแบบนัน้ เอง บางทีวันใดวันหนึง่ เธออาจจะต้องมีเรือ่ งให้พ่อหนุม่ คนนัน้
ช่วยก็เป็นได้ อนาคตมันไม่แน่ไม่นอนหรอก คนทีเรา
่ เห็นว่าเปลือกนอกเขา
ไม่ดี แต่บางทีข้างในเขาอาจจะดีก็ได้ใครจะไปรู้”
ชไมนรีหัวเราะกับคำพูดของยุพเรศ
“แหม ยังไม่รู้จัก ยังไม่เห็นหน้าค่าตาก็เข้าข้างฝ่ายนั้นเสียแล้วนะ”
หญิงสาวพูดแล้วก็ตั้งท่าจะเดินต่อไปแต่แล้วยุพเรศก็ถามขึ้น
“จะไปไหน วันนี้วันหยุดนรีไม่ใช่เหรอ หรือว่าแลกเวรกับคนอื่นไว้”
“เปล่าไม่ได้มาทำงาน แต่จะข้ามไปเอาขนมศาลาฝัง่ นูน้ ก่อนน่ะ น้องๆ
ที่บ้านชอบกัน วันนี้จะกลับบ้านเลยจะซื้อไปฝากน้องๆ”
บ้านของชไมนรีอยู่ในสวนลึกจากถนนใหญ่มากมาย เจ้าคุณพ่อเคย
บอกว่าเข้ามาปลูกอยู่ในสวนแบบนี้อากาศบริสุทธิ์มากกว่าอยู่ในเมือง ถึงแม้
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จะเข้าออกลำบากสักหน่อยก็เถอะ ด้วยเหตุนี้กว่าจะถึงบ้านได้ ชไมนรีต้อง
เดินลัดเลาะตามทางเล็กๆ ซึ่งบางแห่งก็มีสะพานไม้ลูกระนาดทอดให้ บาง
แห่งก็เป็นทางดินเฉยๆ หลายครั้งที่หญิงสาวต้องไต่สะพานต้นหมาก ต้น
มะพร้าวข้ามท้องร่อง และบางครั้งหล่อนก็กระโดดข้ามเล่นเองอย่างสนุก
สนานตามประสาสาวน้อยผู้มีหัวใจบริสุทธิ์แจ่มใส ปราศจากกังวลใดๆ มา
แผ้วพาน
แต่จะว่าในใจของชไมนรีไม่มีเรื่องครุ่นคิดเสียเลยก็ไม่ได้ วันนี้ชไมนรี
เดินพลางคิดพลาง บางทีหล่อนก็ทำหน้าบึง้ นัยน์ตาขุน่ ให้กับต้นหมากรากไม้
ที่โบกใบไหวๆ ต้อนรับการมาเยือนของหล่อน
‘อีตาบ้า เขาเมตตาจะช่วยขนของให้ยังมาทำทะลึง่ เราเลยแกล้งโยน
โครมไว้ตรงนั้นแหละ อยากรู้ว่าจะมีปัญญาขนไปได้ยังไง คงลำบากแทบ
เลือดตากระเด็นเลยหละ สมน้ำหน้า ถ้าเจอกันอีกเมื่อไรรับรองเลยว่าหน้า
หล่อๆ แบบนัน้ เราก็จะไม่มองเด็ดขาด’ บางทีชไมนรีก็เดินอมยิม้ หยิบขนม
สองสามชิน้ ในตะกร้าทีหิ่ ว้ มาโยนให้เจ้าหมาตัวเล็กทีม่ ายืนกระดิกหางทำเสียง
งึด้ ๆ ทักทายหล่อนอยูข้่ างทาง แต่ในใจกลับคิดไปถึงใครคนหนึง่ ‘คนอะไร้…
ตัวก็ออกโต แต่ลูกตาใสแจ๋วเหมือนเด็กๆ เอ…นึกๆ ก็คุน้ หน้า เคยเห็นทีไ่ หน
หนอ เออ…จริงด้วยซิ เคยเห็นตาคนนี้ออกทีวีสองสามครั้ง ใช่แล้ว…เขา
เป็นนักร้องนำวง Blue Moon นั่นเอง เสียงเพราะจะตาย เอ…แต่ตอน
หลังๆ นี่ หายหน้าไปแฮะ…’ ชไมนรีขมวดคิ้ว แต่คราวนี้ไม่ได้โกรธใคร
หล่อนพยายามจะคิดถึงชื่อของชายหนุ่มซึ่งติดอยู่ตรงริมฝีปากนี่เอง แต่ก็
พยายามนึกเท่าไรก็ไม่ออก ‘เออ…นึกออกแล้วหม่อมราชวงศ์เนมินธร…ใช่
แน่ๆ แล้ว เรายังเคยนึกนินทาเลยว่า เวลาร้องเพลงงี้คุณชายชอบทำหน้า
ระรืน่ ฟันของตัวมีกีซี่ ๆ่ เอาออกมาอวดชาวบ้านเขาหมด นอกเสียจากเวลา
ร้องเพลงเศร้าจริงๆ เท่านั้นที่จะยอมหุบปาก…’
เดินพลางคิดพลางจนกระทั่งถึงตัวบ้าน ที่บ้านของชไมนรีเป็นสวน
ทุเรียนมีเนือ้ ทีเกื
่ อบร้อยไร่ นอกจากนัน้ ยังมีสวนดอกไม้จำพวกมะลิ กุหลาบ
ส่วนบริเวณรอบบ้านทรงปัน้ หยาหลังใหญ่นัน้ เจ้าคุณพ่อให้คนสวนปลูกดอกไม้
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ที่ส่งกลิ่นหอมซึ่งคุณแม่นั้นชอบหนักหนา เวลาลมพัดมาอ่อนๆ ดอกไม้ที่
ปลูกไว้ก็จะส่งกลิ่นหอมๆ มาตามสายลม
ใกล้หัวบันไดเรือนมีต้นชมพู่แก้มแหม่มกำลังออกลูกสุกเป็นสีชมพู
สะพรั่งสดชื่นเต็มต้น ชไมนรีเอื้อมมือคว้าลูกสุกเป็นสีชมพูจัดทั้งพวงซึ่งอยู่
ใกล้มือมาใส่ตะกร้า ปลิดลูกหนึ่งเข้าปากกัดเคี้ยวพลางทักลูกสมุนที่เลี้ยงไว้
สองสามตัวซึ่งเข้ามาล้อมหน้าล้อมหลังเห่าทักทาย
“ไง ไอ้หมี หน้าตาเราน่ะไปฟัดกะใครมา รอยเขีย้ วจมไปเลยนี…
่ นัง
นวล แกทำไมไม่ห้ามแฟน ฮึ…ปล่อยให้ไปทำนักเลงโตแถวหน้าวัดอีกละซี
ระวังเหอะจะโดนหมาวัดรุมตาย”
เสียงหัวเราะของน้องชายดังมาจากบนเรือน แล้วสามพีน่ อ้ งก็เดินแกม
วิ่งกันลงมาแย่งกันรับกระเช้าจากพี่สาว เสียงเอะอะเกรียวกราวยังกับคนสัก
สิบคนทำให้พี่สาวต้องยกมือปิดหูร้องว่า
“พูดทีละคนซียะ แล้วก็พูดค่อยๆ ก็ได้ อยูกั่ นแค่นีแหละ
้
เอ็ดตะโรไป
ได้ คุณแม่อยู่ไหนล่ะ”
“อยู่ในห้องพระกำลังเปลี่ยนแจกันดอกไม้อยู่ เดี๋ยวผมไปบอกแม่ให้”
นรินทร์ตอบพี่สาวแล้วก็ทำท่าจะออกวิ่งไปหลังเรือน
ชไมนรีจับแขนไว้บอกว่า
“ไม่ต้องหรอก ได้ยินเสียงเจ้าลูกสมุนล้งเล้ง คุณแม่ก็รู้แล้วว่าพี่มา”
นเรศวร์หัวเราะก้าก
“พีน่ รีว่าพวกเราเป็นหมาล้งเล้งส่งเสียงดัง ผมไม่ยอมจริงๆ นะ พีน่ รี
ต้องทำขวัญพวกเราอย่างน้อยๆ ก็ต้องคนละร้อย” เขาพูดพร้อมกับแบมือ
ชไมนรีหันไปทำตาโตกับน้องชายอีกสองคน พูดแกมหัวเราะ
“แน่ะ ใครเขาไปว่าพวกตัวน่ะ เขาว่าไอ้หมีกับนังนวลตะหาก พวกตัว
น่ะร้อนตัวไปเองแท้ๆ เชียว ไม่มีทางเสียหรอกอาทิตย์ที่แล้วก็เพิ่งจะให้ไป
อาทิตย์นี้กลับจะมาขอเพิ่มอีกแล้ว”
“นัน่ ละฮะ กระเทือนถึงพวกเราด้วย เพราะเราก็ล้งเล้งเหมือนกัน พี่
นรีจ่ายค่าปลอบใจคนละร้อยดีแล้วฮะ เสาร์นี้มีงานวัดด้วย กระเป๋าโหว่ไป
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ตามๆ กัน” นเรนทร์สนับสนุนน้องชายพลางแบมือบ้าง
นรินทร์เลยประสมโรงเข้ามาแบมือด้วยกันกับน้องๆ
“เด็กพวกนี้มันยังไงซักทีแฮะ เจอหน้าทีไรไถยันเลย” ชไมนรีอด
หัวเราะไม่ได้ แต่หญิงสาวก็หยิบกระเป๋าสตางค์มาเปิดพลางบ่น
“ก็อยากให้กันนี่ น้องๆ ก็ไถเรือ่ ยไปน่ะแหละ” เสียงคุณหญิงอรเทพิน
ซึง่ โผล่ขึน้ มาทางบันไดหลังเรือนเอ่ยขึน้ เมือ่ มองเห็นบุตรีกำลังแจกเงินน้องๆ
ชไมนรียกมือไหว้มารดา พลางทักว่า
“ทำไมคุณแม่ต้องเปลี่ยนดอกไม้ในห้องพระเองล่ะคะ พิณกับแก้วไป
ไหนเสียล่ะ คุณแม่ยิ่งแพ้หนามกุหลาบอยู่ด้วย ประเดี๋ยวมือก็บวมอีก”
คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารผู้เป็นมารดาตอบพลางยิ้มอย่างอารมณ์ดี
“แม่ให้ไปซื้อของที่ตลาด พวกของสดในบ้านหมดหลายอย่าง หมู่นี้
แม่ไปเองไม่ค่อยจะไหว อากาศมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเลยให้สองคนนั้นไป
ซื้อแทน แต่ก็ไว้ใจได้อยู่ทั้งสองคนนั่นแหละ พวกของสดสองคนนั้นก็เคย
ตามแม่ไปซื้อแล้ว ร้านไหนต้องซื้ออะไรเป็นอันรู้หมด”
“ทำไมไม่ให้ลูกชายของคุณแม่ช่วย โตแล้วนี่คะ”
“ไม่ได้ ขืนให้ทำดอกไม้ก็ช้ำหมดปะไร” คุณหญิงอรเทพินตอบพลาง
ลงนัง่ ใกล้บุตรี หยิบกระเช้ามาใกล้ตัวและลงมือหยิบของทีบุ่ ตรีซือ้ มาฝากออก
มาทีละชิ้น
“คุณแม่คะ คุณแม่ไม่ชอบมุ้งลวดหรือคะ นรีให้เพื่อนมาวัดหน้าต่าง
ไปทำให้ก็ได้ เพือ่ นนรีหลายคนเป็นเซลส์ติดต่อได้ทัง้ นัน้ ไม่ว่าจะเป็นมุง้ ลวด
หรือเหล็กดัดกันขโมย แถมติดแอร์ด้วยทุกห้องยังได้เลย หน้าร้อนคุณแม่จะ
ได้ไม่ต้องมานั่งพัด หน้าฝนเวลาปิดประตูหน้าต่างอากาศก็จะได้ไม่อบอ้าว”
ชไมนรีบอก
คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารโบกมือ
“โอ๊ย…ไม่ต้อง แม่ไม่ชอบมุง้ ลวด มันร้อน ลมเข้าไม่ได้ รูส้ กึ เหมือน
อยู่ในตู้กับข้าว อัดใจตาย ส่วนแอร์แม่ยิ่งไม่เอาใหญ่ หนาวเหมือนจะแย่
เรือนไทยแบบนี้มันไม่เหมาะกับติดของพรรค์นั้นหรอก คนปลูกคนสร้างเขา
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ก็วางทิศวางทางลมไว้หมดแล้ว เอาไว้อีกสักสิบปียีส่ บิ ปีค่อยมาว่ากันเถอะลูก”
นเรศวร์หัวเราะก๊าก
“คุณแม่เคยไปลองอยู่แล้วเหรอฮะ ถึงรู้ว่าจะอัดใจ”
มารดาหันมาทำตาเขียว
“ทำไมจะไม่เคยยะ บ้านนายเทิดเขาก็ขึงมุง้ ลวดติดแอร์แล้วย่ะ วันนัน้
ฉันไปทำบุญบ้านนายเทิด พ่อเลิศวงศ์ลูกชายเขาทีเรี่ ยนจบมาจากเมืองมริกา
ฉันบ่นร้อน พ่อเลิศวงศ์ยังบอกให้พ่อเปิดแอร์ แถมพอเปิดยังไม่ถึงห้านาที
แม่ก็หนาวเหมือนกับจะจับไข้แล้ว”
“โฮ้โฮ ถึงขนาดนัน้ เชียวเหรอครับคุณแม่ บ้านนายเลิศวงศ์มันจะเกิน
หน้าเพื่อนบ้านไปหน่อยมั้ง” บุตรชายคนโตถามเสียงยั่วเย้ามารดา
คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารจึงทำตาเขียวตอบกลับมา
“เกินไม่เกิน ลูกชายเขาก็เรียนจบมาจากมริกาน่ะแหละ นีน่ รี…” นาง
หันมาทางบุตรี ซึง่ นัง่ ยิม้ ฟังอยูเงี่ ยบๆ “วันนัน้ พ่อเลิศวงศ์เขายังถามแม่ถึงลูก
เลย เขาบอกว่าเขายังจำลูกได้ เมื่อเล็กๆ ลูกขี้แยมาก ร้องไห้ทั้งวัน”
ชไมนรีหัวเราะกิ๊ก
“แต่นรีจำพ่อเลิศวงศ์ของคุณแม่ไม่ยักได้ นึกออกแต่ไอ้เลิศลูกลุงเทิด
ตัวดำเป็นเหนี่ยง วิ่งแก้ผ้าโทงๆ กระโดดท้องร่องเล่นน้ำทั้งวัน”
น้องชายทัง้ สามฮากันครืนด้วยความถูกใจ คุณหญิงพิจารณ์บรรณสาร
ทำตาเหมือนจะค้อน นเรนทร์เอ่ยขึ้นว่า
“ผมน่ะ นึกภาพพ่อเลิศวงศ์ของคุณแม่ออกเลย ไม่เห็นเคยได้ยนิ ใคร
พูดถึง แล้วอยู่ดีๆ ก็ได้ยินข่าวพ่อเลิศวงศ์ลูกลุงเทิดกลับมาจากมริกา…”
นเรนทร์หัวเราะ เมือ่ เรียกชือ่ ประเทศทีเลิ
่ ศวงศ์เพิง่ จากมาแบบเดียวกับ
ที่มารดาเรียก คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารตอบบุตรชายว่า
“จะไปรู้จักเขาได้ยังไง พ่อเลิศวงศ์เขาคนละรุ่น อย่างนรียังเด็กกว่า
เขาตั้งหลายปี พอโตขึ้นมาเขาก็ไปนอกแล้ว”
“ลุงเทิดแกเอาเงินทีไ่ หนส่งลูกชายไปนอกนะครับคุณแม่ ผมไม่เห็นแก
จะร่ำรวยกว่าคนอื่นเลยแถมเป็นหนี้เป็นสินเยอะไปหมด แปลกใจที่แกส่ง
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ลูกชายไปนอกได้ตั้งสิบกว่าปี” นรินทร์ปรารภขึ้นบ้าง
มารดาจึงว่า
“นายเทิดแกไม่ได้ส่งลูกไปเองหรอก อาศัยบารมีของน้องเขยน่ะ แม่
แหวนน้องสาวนายเทิดเขาไปทำงานตามบาร์ก็เลยโชคดีได้สามีฝรัง่ ทีนตอน
ี้
เขาจะกลับนอก แม่แหวนก็เลยมาขอพ่อเลิศวงศ์ไปเป็นลูกบุญธรรม จะพา
ไปเรียนหนังสือเมืองนอก นายเทิดก็เลยรีบยกให้”
“แล้วนี่เขาเรียนจบอะไรมาล่ะคะคุณแม่” ชไมนรีถามขึ้น
“เขาเรียนจบหมอเชียวนะ กลับมาเยีย่ มบ้านเยีย่ มพ่อแล้วก็จะบินกลับ
ไปทำงานที่เมืองนอกต่อ แม่ว่าคงไม่กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วแหละ” คุณหญิงอรเทพินตอบด้วยสีหน้าภาคภูมิราวกับ ‘พ่อเลิศวงศ์’ เป็นบุตรชายของ
ท่านเองก็ไม่ปาน
ชไมนรีอดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นน้องๆ พากันหลิ่วตาให้แก่กันในทำนองเห็น
ขันมารดา นเรศวร์เอ่ยขัดจังหวะขึ้นว่า
“คุณแม่ไม่รูอะไร
้
ผมได้ยนิ ทีโก
่ หย่งเขาคุยกันว่าพ่อเลิศวงศ์ของคุณแม่
เขาไม่ได้กลับมาเยี่ยมบ้านเฉยๆ หรอกฮะ แต่เขามีแผนจะกลับมาแต่งงาน
กับผู้หญิงไทยสักคนเพื่อจะได้พากลับเมืองนอกด้วย”
“ทำไมแม่จะไม่รู้ แม่รูซี้ ถึงได้ดีใจทีน่ รีกลับมาบ้านวันนี้ แม่กะจะชวน
นรีไปเทีย่ วบ้านนายเทิด เพราะพ่อเลิศวงศ์ถามถึงอยู”่ คุณหญิงอรเทพินหยุด
พูดเหมือนกำลังตัดสินใจจะพูดอะไรบางอย่างแต่แล้วเธอก็พูดต่อไปว่า “ถ้า
โชคดีนรีก็อาจจะได้แต่งงาน ได้ไปอยู่เมืองนอกสบายไปตลอดชาติ”
คำตอบของมารดาทำให้น้องๆ ของชไมนรีร้องจ๊ากไปตามๆ กัน นรินทร์
กล่าวว่า
“ผมไม่เห็นด้วยฮะคุณแม่ เพราะคนทีได้
่ ยนิ ด็อกเตอร์เลิศวงศ์พูด เขา
เล่าให้ผมฟังว่า อีตาหมอคนนีแก
้ บ่นว่าทีโน่
่ นหาลูกจ้างยากเย็นแสนเข็ญ ถึง
หาได้ค่าแรงก็แพงต้องให้สวัสดิการเยอะแยะไปหมด สูมา
้ หาเจ้าสาวเมืองไทย
ซักคนเอาไปไว้ใช้ช่วยเป็นลูกมือเก็บกวาดคลินิกของแกไม่ได้ เงินเดือนก็ไม่
ต้องจ่าย ให้แต่ข้าวกิน แล้วก็มีบ้านให้อยู่ คร้านจะมีคนแย่งกันสมัครแต่งงาน
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กับแก”

คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารขมวดคิ้วทักว่า
“เรียกเขายังไงนะ ไอ้ด็อก…ด็อกเตอร์…นั่นน่ะ มันแปลว่าอะไร”
“แปลว่าหมอไงฮะคุณแม่ หมอจากนอกเขาต้องเรียกด็อกเตอร์ฮะ ไม่
งั้นก็ไม่สมศักดิ์ศรี” นรินทร์ตอบหน้าตาเฉย
น้องชายสองคนหัวเราะกันคิกคัก ชไมนรีเองก็อดหัวเราะไม่ได้ หล่อน
ไม่ถือสามารดาที่มีความทะยานอยากได้ลูกเขยนักเรียนนอก แต่ตัวเองก็มี
ความถือตัวเกินกว่าจะเป็นทาสภรรยาของใครจึงตอบมารดาว่า
“คุณแม่อย่านึกว่าไปอยู่เมืองนอกแล้วจะสบายนะคะ เพื่อนของนรีมี
หลายคนทีไป
่ ทำงานเมืองนอก เขียนจดหมายมาเล่าให้นรีฟังว่าทีโน่
่ นน่ะลำบาก
ลำบนสารพัด ต้องทำงานเองทุกอย่าง แล้วเขาก็อยูกั่ นอย่างระบบตัวใครตัวมัน
เจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องนอนซมอยูกั่ บบ้านคนเดียว อย่าหวังเลยว่าคนทีอยู
่ ห้่ องข้างๆ
หรือบ้านใกล้เรือนเคียงจะมาสนใจไยดี บางทีมีคนตายไปแล้วตัง้ หลายวัน ห้อง
ข้างๆ ก็ยังไม่รูเลย
้ ข้าวของหรือก็แสนจะแพง บะหมีร้่ านคนจีนทำขายชามละ
ตัง้ เกือบร้อยบาทแพงกว่าห้องอาหารจีนทีโรงแรม
่
อีกค่ะ”
“อ๊าว ของแพงก็จะต้องกลัวทำไม ถ้าเรามีสามีรวยเสียอย่าง อีกอย่าง
พ่อเลิศวงศ์เขาก็เป็นถึงมดถึงหมอ มีคลินกิ เสียอย่าง ยิง่ ของแพง เขาก็เก็บ
ค่ารักษาได้มาก ยิ่งดีเสียอีก” มารดายืนกราน
ชไมนรีมองสบตาน้องชายทัง้ หลายของหล่อนราวกับจะพูดว่า ‘เป็นงัน้
ไป’
“แต่นรีคิดว่า เขาคงไม่อยากแต่งงานกับนรีหรอกค่ะคุณแม่ นรีมัน
ไม่ใช่คนทีจะ
่ ไปคอยรับใช้เขา งานของนรีเป็นงานนัง่ โต๊ะ ใช้ความรู้ ใช้ภาษา
ขืนไปโดนเขาใช้กวาดพื้น ล้างเครื่องไม้เครื่องมือทั้งวันนรีคงเผ่นหนีกลับมา
แทบไม่ทัน”
คำตอบของบุตรีทำให้คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารขมวดคิ้ว
“แกมันเป็นเสียยังงี้ ขึน้ ชือ่ ว่าเป็นสามีภรรยากันมันก็ต้องช่วยกันทำมา
หากิน จะไปเรียกว่ารับใช้ได้หรือ ใจคอจะนัง่ เป็นคุณหญิงคุณนายให้สามีเขา
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ทำงานงกๆ ทัง้ วันหาเลีย้ งอย่างงัน้ เรอะ ไม่ต้องไปดูอืน่ ไกล ดูอย่างเจ้าคุณพ่อ
สิ กว่าจะได้เป็นพระน้ำพระยา หลังบ้านอย่างแม่ก็ต้องช่วยส่งช่วยเสริมทุกด้าน
ไม่ว่าเจ้านายท่านจะมีงานอะไรแม่เป็นต้องเข้าไปช่วยตลอด ผูใ้ หญ่ท่านถึงได้
เห็นเลยได้เลื่อนขั้นให้เจ้าคุณพ่อไง” ผู้เป็นมารดาพูดเสียงอ่อนลงเมื่อชี้แจง
ต่อไป “แม่ก็ไม่อยากจะพูดอะไรมาก ดูอย่างคุณพี่เมนกานั่นปะไร อายุปา
เข้าไปเท่าไรแล้วก็ยังเป็นข้าหลวงอยู่ในวัง สมว่าจวนจะหมดลมเมื่อไรก็คง
ต้องหอบต้องหิ้วกันออกมาตายนอกวังไม่วันใดก็วันหนึ่ง วังรึก็แสนจะร้าง
เจ้านายก็เสด็จย้ายมาประทับอยูข้่ างนอกกันหมด พูดก็พูดเถอะนีถ้่ าสมัยสาวๆ
ยอมเป็นหม่อมเล็กๆ ไม่ต้องถึงขั้นหม่อมเอกของเจ้านาย ป่านนี้สบายไป
แล้วได้นัง่ กินนอนกินมีข้าน้ำบริวารให้ใช้ตลอด ไม่รูว่้ าจะถือพระยศพระเกียรติ
อะไรกันมากมาย กับแค่ไม่ได้เป็นหม่อมเอกเท่านัน้ แม่นรีดูตัวอย่างไว้เชียว
นะลูก”
ชไมนรีมองหน้าน้องอีกครั้งหนึ่ง นรินทร์จึงช่วยเถียงแทนพี่สาว
“คุณแม่ฟังพี่นรีไม่เข้าใจ พี่นรีเขาไม่ชอบใจหมอเลิศวงศ์ที่คิดจะเอา
ผู้หญิงไทยไปรับใช้ คือเอาไปทำงานคนใช้ที่โน่น แต่แถมงานเป็นภรรยาให้
อีกอย่างนั่นเอง ถ้าจะให้ช่วยกันทำงานละก็ เวลาเรากวาด เขาก็ต้องช่วย
กวาดด้วย หรือไม่งั้นก็ช่วยถู เราซักผ้า เขาก็ช่วยรีดอะไรทำนองนั้น มัน
ถึงจะเรียกว่าช่วยตามประสาสามีภรรยา ไม่ใช่ให้ฝ่ายผู้หญิงทำอยู่ข้างเดียว
เดีย๋ วนีเขา
้ เท่าเทียมกันหมดแล้วนะครับคุณแม่ เหมือนอย่างในพระราชนิพนธ์
มัทนะพาธาไงครับ”
สามีสิเป็นระตะนะเลิศ
และจุฑามณีของ
นารีและอาภะระณะผอง
บมิยิ่งสุภรรดา
อันชายจะมีสุนิธิใด
ก็บเปรียบกะภรรยา
เปนศรีและศักดิระตะนา
ทิประดับประดาเรือน

คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารตอบกลับไปเนื่องจากไม่เห็นด้วยกับคำพูด
ของบุตรชาย
“อ๊าว ก็ถ้าหมอเขามานั่งช่วยซักรีดผ้าซะแล้ว เขาจะเอาเวลาที่ไหน
รักษาคนไข้หาเงินเข้าบ้านล่ะยะ ทีแบบนีทำไม
้ ไม่คิดบ้าง” มารดาทำตาเขียว
นรินทร์อึง้ เพราะสูคารม
้ มารดาไม่ได้ ระหว่างทีเงี่ ยบชไมนรีจึงกล่าวขึน้
ว่า
“เราอย่ามาเถียงกันให้คอแห้งเปล่าๆ เลยค่ะแม่ นรีแน่ใจว่าหมอเลิศวงศ์ไม่อยากได้นรีแน่ๆ นรีเก้งก้างจะตายไป เขาคงจะต้องอยากได้ผู้หญิง
ไทยที่เป็นไทยแท้ๆ นุ่มนิ่มสวยงามเรียบร้อยเป็นผ้าพับไว้มากกว่า”
“แต่เขาบอกแม่ว่าเขาสนใจนรีนี่ เขาเห็นรูปลูกแล้ว รูปที่ใส่ชุดไทย
เรือนต้นสีม่วงห่มสไบสีทองยืนกุมมืออยูที่ ท่่ าน้ำของโรงแรมน่ะ เขายังบอกว่า
น่ารักดี ให้แม่ลองชวนไปเทีย่ วบ้านเขามัง่ หรือไม่งัน้ ก็บอกให้เขารูว่้ าลูกจะ
มาบ้านวันไหน เขาจะมาหาเองก็ได้” ผู้เป็นมารดายืนกรานแล้วก็พูดต่อไป
“แล้ววันนี้พ่อเลิศวงศ์จะมารับข้าวที่บ้านด้วย แม่บอกเขาไว้แล้วว่าหนูจะมา
วันนี้”
ชไมนรีทำหน้าเหยกับน้องๆ แต่ก็ดูเหมือนจะไม่มีใครช่วยเหลือหล่อน
ได้ เพราะทุกคนก็พากันทำหน้าเหยๆ ตอบมา ชไมนรีจึงต้องช่วยตัวเอง
“แม่คะ แม่ไปบอกเขาทำไมว่าหนูมาวันนี้ หนูไม่ได้อยากเจอหน้าเขา
สักหน่อย”
คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารมองหน้าบุตรีพลางส่ายหน้า
“เอาเถอะน่า ไหนๆ เขาก็จะมาวันนี้แล้ว หนูก็อยู่เจอเขาหน่อยปะไร
แค่รับข้าวมื้อเดียวเท่านั้น ถือว่าเห็นแก่แม่ก็แล้วกันนะ”
ชไมนรีจำต้องทำตามคำขอร้องของมารดาด้วยความไม่เต็มใจ ระยะ
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เวลาหลายสิบปีที่หญิงสาวไม่เคยเห็นหน้าค่าตาเลิศวงศ์ ครั้นเมื่อต้องมาพบ
เจอกันในสถานการณ์แบบนี้ด้วยแล้วหญิงสาวก็ยากจะทำใจโอนอ่อนตามคำ
ขอร้องของมารดาได้
คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารมองหน้าบุตรีแล้วก็พูดต่อไป
“เอาเถอะ ถ้าเจอกันครั้งนี้แล้วหนูไม่ถูกใจพ่อเลิศวงศ์ แม่ก็จะไม่ยุ่ง
อีกก็แล้วกัน แต่แม่ก็อยากจะให้หนูพยายามคิดถึงอนาคตข้างหน้าให้มากๆ
บางทีความรักของหนุม่ ๆ สาวๆ ทีเลื
่ อกกันเองก็อาจจะไม่ยัง่ ยืนสุขสบายนักก็ได้
สูคน
้ ทีผ่่ านร้อนผ่านหนาว ผ่านทุกข์ผ่านสุขมาแล้วนับครัง้ ไม่ถ้วนไม่ได้ บางที
เขาเหล่านั้นก็จะมองเห็นอะไรที่หนุ่มๆ สาวๆ อย่างลูกมองไม่เห็นก็เป็นได้”
“อะไรหรือครับคุณแม่ ทีมอง
่ ไม่เห็นน่ะครับ” นเรศวร์ถามพลางหัวเราะ
ขึ้นมา
“ไฮ้ เด็กพวกนี้นิ” ผู้เป็นมารดาขมวดคิ้วมองหน้าบุตรชายบุตรสาว
ของนาง “ที่แม่พูดก็เพราะหวังดี แม่เห็นแล้วว่าพ่อเลิศวงศ์ก็ไม่ได้เสียหาย
อะไร เขาก็เหมือนคนทั่วไปน่ะแหละ มีทั้งดีและไม่ดี ไม่ขาวหรือไม่ดำ
อย่างใดอย่างหนึ่งหรอก คงจะอยู่ตรงกลางนั่นแหละ ที่แม่พูดมาทั้งหมดก็
เพราะอยากให้ลูกของแม่สุขสบาย หนูก็อายุมากขึน้ ทุกวันน่าจะแต่งงานแต่ง
การออกเรือนไปเสียที ส่วนลูกชายของแม่อีกสามคน แม่ก็อยากจะสอนว่า
ให้เลือกคู่ชีวิตให้ดีๆ ไม่ใช่ผู้หญิงเอาแต่แต่งหน้าแต่งตัวสวยไปวันๆ ให้ลูก
ของแม่ทำงานหาเลี้ยง ที่แม่พูดจำเอาไว้ให้ดีๆ นะ”
“คุณแม่พูดเผื่อไว้อีกนานเลยนะครับ” นรินทร์พูดขึ้น
แล้วนเรนทร์ก็เสริมว่า
“รับรองเลยครับว่า ผมจะพาว่าทีลู่ กสะใภ้มาแนะนำตัวให้คุณแม่ดูก่อน
เป็นคนแรกเลยครับ”
“แล้วถ้าแม่ดูแล้วไม่ถูกใจล่ะ” คุณหญิงมารดาตั้งคำถามขึ้น
ทัง้ นรินทร์ นเรนทร์ นเรศวร์ ต่างพากันมองหน้ากันแล้วก็พากันหัวเราะ
โดยที่ไม่ตอบคำถามของมารดา
ชไมนรีนั่งมองน้องๆ ที่ต่างพากันหัวเราะกับคำถามของคุณแม่ โดยที่
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ในใจคิดว่าจะหาทางออกกับเรื่องของพ่อเลิศวงศ์อย่างไรดี อีกไม่นานก็จะถึง
เวลารับประทานอาหารเที่ยงแล้ว หญิงสาวคิดทบทวนอยู่นานก่อนจะพูดขึ้น
“แม่คะ นรีรักกับนายเลิศวงศ์ไม่ได้หรอกค่ะ เพราะว่า เออ…ง่า…
ตอนนี้นรีมีแฟนแล้ว ตั้งใจจะมาบอกคุณแม่แต่ก็ไม่ทัน เพราะคุณแม่พูด
เรื่องนายเลิศวงศ์ขึ้นมาเสียก่อน”
คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารเบิกตากว้าง ทำอาการราวกับจะไม่หายใจ
เป็นครู่จึงถามขึ้นด้วยเสียงเกือบหลง
“แม่นรีมีแฟนแล้ว จริงๆ เรอะนี่”
“จริงค่ะแม่ เรารักกันมากด้วย คุณแม่อย่าทำให้นรีเสียใจเลยนะคะ”
ชไมนรีตอบอ้อมแอ้ม ไม่ค่อยจะกล้ามองสบตามารดา ตั้งแต่เกิดมาก็ครั้งนี้
แหละที่หล่อนกล้ากล่าวเท็จกับท่าน
“ไหนลองบอกแม่ซิ แฟนของลูกเขาเป็นใคร ชือ่ เรียงเสียงไร ทำไม
ถึงไม่มีวี่แววอะไรมาก่อนเลย รักกันมานานเท่าไรแล้วฮึ”
“เรารักกันมานานแล้วค่ะ แต่เขาเพิง่ จะมาบอกนรีเมือ่ สองสามวันนีเ่ อง”
“ชือ่ อะไร แฟนของลูกน่ะ แล้วทำมาหากินอะไร” มารดาหลุดคำถาม
ต่อๆ กันมาอย่างไม่ยอมให้ชไมนรีตั้งตัวติด
ชไมนรีหยุดอ้ำอึ้งลังเลและก็ไม่ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุให้หล่อนหลุด
ปากตอบไปว่า
“เขาชื่อ…เอ้อ…หม่อมราชวงศ์เนมินธรจ้ะแม่ เป็นนักดนตรี…”
“อะไร้…เป็นถึงคุณชายเชียวรึ…” ผู้เป็นมารดาอุทานขึ้น “แต่ทำไม
ถึงเป็นนักดนตรีไปได้ ไม่ได้รับราชการงานเมืองหรอกรึ”
ชไมนรีได้แต่ก้มหน้านิง่ ไม่ตอบคำถามของผูเป็
้ นมารดา ซึง่ ทำท่าทาง
ดีอกดีใจที่บุตรสาวของตนมีบุญมีวาสนาเช่นนี้ ยังไม่ทันที่ผู้เป็นมารดาจะซัก
ถามอะไร ทุกคนที่นั่งอยู่บนเรือนก็ได้ยินเสียงบุรุษคนหนึ่งดังอยู่ที่หน้าเรือน
ทำให้คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารมีสีหน้าดีอกดีใจ รีบออกคำสัง่ ให้นเรศวร์บุตร
ชายคนเล็กลงไปเปิดประตูรับ
“เร็วๆ ลูก กว่าจะลุกได้แต่ละทีทำไมชักช้านักล่ะ รีบลงไปเปิดประตูให้
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พ่อเลิศวงศ์เลยลูก ประเดี๋ยวจะคอยนาน”
นเรศวร์รีบลุกขึน้ เดินลงไปเปิดประตูรับ เมือ่ เดินมาถึงข้างล่างเด็กหนุม่
ก็เห็นเลิศวงศ์มีสีหน้าสีตาบอกบุญไม่รับ
“ทำไมมาเปิดประตูช้านัก มัวแต่ทำอะไรอยูน่่ ะ เร็วๆ เลย อ้าว…นัน่
จะมามัวยืนนิ่งอยู่ทำไมรีบเดินมาเปิดประตูเสียทีสิ ฉันยืนจนขาแข็งไปหมด
แล้ว”
ครั้นเมื่อนเรศวร์วิ่งมาเปิดประตูให้เข้ามาแล้ว เลิศวงศ์ก็ออกคำสั่งให้
เด็กหนุ่มหยิบกระเช้าผลไม้ที่ตนเองวางอยู่ที่หน้าประตูบ้าน
“แล้วก็หยิบให้เบาๆ มือด้วยล่ะ รูจ้ กั หรือเปล่าน่ะว่านัน่ ลูกอะไร” เลิศวงศ์ถามแล้วก็ยังคงพูดต่อไปโดยไม่เปิดโอกาสให้เด็กชายได้ตอบ “นัน่ น่ะเขา
เรียกว่าแอปเปิล้ ผลไม้ฝรัง่ คงจะไม่เคยกินละซิ” และก่อนทีจะ
่ เดินขึน้ บันได
ขัน้ สุดท้ายเลิศวงศ์ก็หันมาชีหน้
้ าแล้วก็พูดด้วยน้ำเสียงในไรฟัน “แล้วอย่าแอบ
กินล่ะ ฉันนับลูกมานะ”
แล้วเขาก็เดินเข้าไปภายในบ้าน ทิ้งให้นเรศวร์หิ้วตะกร้าแอปเปิ้ลตาม
เข้าไป
‘ชักไม่ถูกชะตากับนายนีเสี
่ ยแล้วสิ’ นเรศวร์นึกเขม่น ‘ออกคำสัง่ ตัง้ แต่
ครัง้ แรกทีเจอ
่ กันเลย ท่าทางแบบนีเห็
้ นครัง้ เดียวก็ไม่น่าคบแล้ว ทำท่าทำทาง
ดูถูกคนอื่นเขาไปทั่ว’
เลิศวงศ์เดินขึ้นมาบนเรือนก็ตรงเข้าไปคุกเข่ากราบคุณหญิงพิจารณ์บรรณสารอย่างนอบน้อม ก่อนทีจะ
่ ส่งสายตาหวานมาทางหญิงสาวทีน่ งั่ อยูที่ ่
เก้าอี้อีกตัวหนึ่ง
“นั่งข้างบนเถอะจ้ะพ่อคุณ ประเดี๋ยวจะเมื่อยแย่” คุณหญิงอรเทพิน
พูดด้วยน้ำเสียงเมตตา “นั่นจำกันได้หรือเปล่าพ่อคุณ แม่นรีของป้าน่ะ”
เลิศวงศ์ส่งยิ้มให้ชไมนรี
“ห่างกันไปนานครับ ถ้าเดินผ่านกันตามถนนผมก็คงจำนรีไม่ได้ นรี
สวยกว่าตอนเด็กๆ เสียอีกครับคุณหญิงป้า ตอนก่อนที่ผมจะไปนอกจำได้ว่า
นรีผมสั้นแล้วก็ผอมกว่านี้ครับ”
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คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารยิ้มด้วยความพึงใจ
“นี่ก็รู้จักกันแล้ว ถึงแม้จะห่างกันไปนานเป็นสิบปีได้กระมัง ป้าก็คิด
ว่าประเดี๋ยวคุยกันไปมาสักพักก็กลับมาสนิทกันเหมือนเดิม”
นางพิณคลานเข้ามานำแก้วน้ำมาวางให้ตรงหน้าเลิศวงศ์ คุณหญิง
พิจารณ์บรรณสารจึงถามขึ้นว่า
“กลับมานานแล้วรึแม่พิณ แล้วตั้งสำรับเสร็จหรือยังล่ะ”
“แก้วกำลังตั้งค่ะ อีกสักครู่คงจะเรียบร้อย” นางพิณตอบอย่างนอบ
น้อมแล้วก็คลานออกไปจากห้องรับแขก
“รอสักประเดีย๋ วเถอะนะพ่อเลิศวงศ์ เมือ่ เช้าป้าใช้ให้แม่พิณกับแม่แก้ว
ไปซื้อของเลยทำให้เสียเวลาตั้งสำรับไปสักหน่อย”
“ไม่เป็นไรมิได้ครับคุณหญิงป้า”
“พ่อเลิศวงศ์คงยังไม่รูจ้ กั น้องๆ ของนรี นัน่ ทีเดิ
่ นถือตะกร้าอะไรเข้ามา
นั่นชื่อนเรศวร์เรียนที่สวนกุหลาบ ส่วนที่นั่งข้างแม่นรีก็นเรนทร์เรียนเตรียม
ทหาร ส่วนที่นั่งอ่านหนังสืออยู่นั่นก็พ่อนรินทร์เรียนหมอที่ศิริราช”
พอมารดาแนะนำจบบุตรชายทั้งสามก็ยกมือไหว้ เลิศวงศ์ออกจะวาง
หน้าไม่ถูกเมือ่ รูว่้ าเด็กชายคนทีตน
่ ใช้ให้ช่วยถือของนัน้ หาใช่ลูกของคนรับใช้
ไม่ หากแต่เป็นบุตรชายคนเล็กของคุณหญิงป้านั่นเอง
เมือ่ ถึงเวลารับประทานอาหาร พ่อเลิศวงศ์ก็ทำสีหน้าประหลาดจนทุก
คนที่ร่วมโต๊ะอดแปลกใจไม่ได้ คุณหญิงพิจารณ์บรรณสารจึงถามขึ้น
“พ่อเลิศวงศ์เป็นอะไรหรือเปล่าลูก หรือว่าไม่ชอบอาหาร”
แต่คำพูดของเลิศวงศ์ทำให้ทุกคนที่ร่วมโต๊ะถึงกับตะลึง
“ตัง้ แต่ผมกลับจากนอก ผมก็ไม่คอ่ ยได้รับประทานอาหารไทยสักเท่าไร
ครับ สงสัยว่าผมจะติดอาหารฝรั่งเสียแล้ว เวลารับอาหารไทยผมจะไม่ค่อย
เจริญอาหารครับคุณหญิงป้า”
“โถ พ่อคุณ สมว่าคงจะอยู่เมืองนอกเมืองนาเสียนาน แต่ป้าหวังว่า
อาหารที่บ้านป้าคงจะถูกปากของพ่อเลิศวงศ์บ้างนะจ๊ะ ฝีมือของพิณไม่เลว
เลยทีเดียว”
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เลิศวงศ์จำใจตักอาหารได้สองสามคำก็ทำหน้าพะอืดพะอม นเรศวร์
เห็นเข้าจึงอดไม่ได้ที่จะถามขึ้น
“ปกติพี่เลิศวงศ์ รับประทานอะไรครับ”
เลิศวงศ์หันมามอง แต่ก็อดตอบอย่างเสียไม่ได้เพราะทุกคนทีร่่ วมโต๊ะ
รับประทานอาหารต่างหันมามองหน้าตนเองพร้อมกัน ชายหนุ่มยิ้มแล้วก็
ตอบขึ้นด้วยน้ำเสียงภาคภูมิใจราวกับเรื่องที่กำลังจะเล่านั้นดีงามและไม่มีใคร
สามารถทำอย่างตนได้
“ปกติผมไม่รับกับข้าวทีบ้่ านหรอกครับ จะรับจริงๆ ก็แค่มือ้ เช้าจำพวก
กาแฟขนมปังอะไรพวกนั้นครับ แถวนี้หาอาหารเช้าดีๆ ร้านกาแฟหอมๆ
ไม่ได้เลยครับ ส่วนมื้อเที่ยงกับเย็นผมก็ออกไปรับตามโรงแรมหรือไม่ก็ร้าน
อาหารฝรั่งในเมืองครับ” ชายหนุ่มตอบแล้วก็พูดต่อไปเหมือนกับเป็นเรื่อง
ปกติ “ไม่ไหวครับ อาหารไทยบางอย่างก็ปรุงอย่างไม่ถูกสุขลักษณะ กลิ่น
ก็แรงมาก ผมกลัวรับเข้าไปแล้วจะปวดท้องหรือไม่ก็อาหารเป็นพิษเอาครับ”
“เอาเถอะจ้ะพ่อเลิศวงศ์ คราวหน้ามารับข้าวบ้านป้าแล้วจะสัง่ ให้แม่นรี
ซื้ออาหารฝรั่งจากที่โรงแรมมาเตรียมไว้ให้ ของโรงแรมนี้เขาชั้นหนึ่งจริงๆ”
คุณหญิงอรเทพินพูดพลางหันไปพยักหน้ากับธิดา “จริงไหมลูกนรี”
ชไมนรีได้แต่พยักหน้าแทนการตอบคำถามผูเป็
้ นมารดา ทัง้ ๆ รูว่้ าออก
จะเสียมารยาทอยู่สักหน่อยแต่ในใจพลางคิดว่า
‘นายเลิศวงศ์คนนี้ท่าทางจะเรื่องเยอะเหลือเกิน กิริยาท่าทางออกจะ
ฝรั่งแบบนี้ ไม่รู้ว่าคุณแม่จะไปเอาอกเอาใจทำไมกันหนักหนา’
บรรยากาศในการรับประทานอาหารผ่านไปโดยทีไม่
่ คอ่ ยมีใครจะพูดคุย
กันมากนัก แล้วนเรนทร์ก็พูดขึ้นทำลายความเงียบบนโต๊ะอาหารว่า
“วันนี้พี่นรีเอาขนมอะไรมาฝากพวกเราครับ”
“จริงด้วย พวกผมเบือ่ ผลไม้ทีสวน
่ เต็มทีแล้วครับ มองไปทางไหนก็มี
แต่ส้ม ชมพู่ ขนุน นี่ยังดีนะที่ไม่ใช่หน้าทุเรียน” นรินทร์เสริมขึ้น
ผูเป็
้ นพีสาว
่ จึงพูดขึน้ โดยทีพยายาม
่
ไม่มองหน้านายเลิศวงศ์ทีพยายาม
่
ส่งสายตาหวานเยิ้มจนมากเกินมาทางตนอยู่ตลอดเวลา

