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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี

วลีทวี่ า่ ‘Seven years itch’ ในความหมายของฝรัง่ กล่าวถึงปีทเี่ จ็ด
ของคู่แต่งงานว่า เริ่มมีอาการระหองระแหง เบื่อหน่าย และอดทนกันได้
น้อยลงจนอาจถึงขัน้ นอกใจนัน้ ดูจะมีคนเชือ่ กันมาก และเป็นสถิตทิ ถี่ กู เอ่ย
ถึงอยู่บ่อยๆ
‘เสียงนกจากพราก’ นวนิยายที่นับว่าผ่านเดือนปีมาได้ยาวนานพอ
สมควร แต่ความเป็นไปในสถานะ ‘สามี-ภรรยา’ ผูไ้ ม่อาจผสมผสานความสุข
แม้เพียงเล็กน้อยให้กันและกันได้ ยังมีให้พบเห็นอยู่ไม่เปลี่ยนแปลง
เริ่มจากความแตกต่างของนิสัย ความประพฤติ ซึ่งเมื่อแรกใช้ชีวิตคู่
มักถูกกลบเกลือ่ นไว้ดว้ ยการประนีประนอม มองข้าม โดยต่างคนต่างคาดหวัง
ว่าจะปรับตัวเข้าหากันได้โดยละม่อม…
…จวบจนวันหนึง่ เมือ่ เวลาของการสมรสนัน้ ค่อยๆ ล่วงไป นิสยั ทีพ่ อ
รับได้กเ็ กิดรับไม่ไหวขึน้ มา เอือมระอาจนต้องตำหนิตเิ ตียน ครัน้ แก้ไขไม่ได้
ความหงุดหงิดใจก็ลน้ ออกมาให้สดุ ทนทาน ลงเอยด้วยสภาพทีไ่ ม่ผดิ ‘น้ำกับ
น้ำมัน’ จากคนเคยรักเปลีย่ นเป็นศัตรู ไม่อาจอยูร่ ว่ มคูเ่ คียงหมอนกันสืบต่อไป
ชีวิตรักที่เคยสดชื่นรื่นรมย์จึงขื่นขมโรยร้างในบัดดล
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บทเรียนแห่งชีวติ …มิวา่ ชีวติ ใคร ดี เลว สูง ต่ำ รวย จน ต่างก็เคย
ประจญประจันด้วยกันมาแทบทัง้ สิน้ ถ้าโชคเข้าข้างก็ผา่ นไปได้ หากเคราะห์ร้ายเกินควรก็ลม่ สลาย รอการกอบกูเ้ พือ่ ลุกขึน้ สูต้ อ่ ไป ถือเป็นสูตรสำเร็จของ
มนุษย์ที่สุดจะเลี่ยง
‘เสียงนกจากพราก’ คือสูตรเล็กๆ อีกสูตรหนึง่ เช่นเดียวกับสูตรซ้ำซาก
ที่เคยเกิดให้เห็นดังเช่นที่เป็นมาท่ามกลางความคลาคล่ำของหมู่คน
นัน่ ก็คอื สูตรทีน่ ำน้ำและน้ำมันมาเติมลงในขวดเดียวกันแล้วเขย่าทุกวัน
เพราะหวังจะได้เห็นมันกลืนกันในวันใดวันหนึ่งจนเป็นเนื้อเดียวกัน
หลังจากปีต่อปีผ่านไป
ขวดแก้วใสปรากฏน้ำและน้ำมันอยู่ในขวดเหมือนเดิม เพียงแต่ต่างก็
ยังคงความเป็นน้ำกับน้ำมัน น้ำมันกับน้ำ แลเห็นเป็นท่อนเป็นตอนชัดเจน
เป็นทีน่ า่ เบือ่ และเหนือ่ ยหน่ายนีก่ ระไรในความปรารถนาทีม่ อิ าจผสมกัน
ได้ระหว่างน้ำใจที่แตกต่าง
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ฝนตกหนักอยู่นอกหน้าต่าง…รอยได้แต่นั่งสูบบุหรี่เรื่อยๆ…มองผ่าน
กระจกที่มีม่านขาวเบาโปร่ง ประปรายด้วยกลีบดอกลดามาลย์ทิ้งตัวอยู่สอง
ข้างอย่างเบื่อหน่าย…เถ้าบุหรี่ยาวหลุดร่วงจากปลายบุหรี่ตกลงสู่พรมสวย…
พรมเปอร์เซียงามหยดราคาแสนบาทซึ่งหล่อนซื้อมาปูชุดรับแขกผู้ดีอังกฤษ
ชุดนี้
ตัวหล่อนยังอยูชั่ น้ บน ยังไม่เสร็จสิน้ การแต่งองค์ทรงเครือ่ ง ซึง่ แต่ละ
ครั้งใช้เวลานานชั่วโมง
หนักเข้ารอยเบื่อจนต้องเลื่อนเก้าอี้ตัวหนึ่งมาทำที่พาดขาแล้วสูบบุหรี่
ต่อไป…มองดูฝนสายขาวพราวพร่างอยู่ข้างนอกอย่างเหม่อๆ…ความคำนึง
ล่องลอยไกลไปจากห้องนี…
้ บ้านนี…
้ ห้องอันงาม…บ้านซึง่ สวยเฉลาหาทีติ่ มิได้
หลังนี้
แล้วเขาก็ได้แต่ถอนใจ
ขึ้นต้นเป็นมะลิซ้อน พอแตกใบอ่อนเป็นมะลิลา…เขาชอบเพลงนี้
จริงๆ มันให้ความหมายเพียบพร้อมอยู่ในตัวมันเองอย่างแยบยล ไม่ต้อง
แจกแจงอะไรมาก…อะไรก็ได้ที่เริ่มต้นดี แล้วลงเอยเหลวไม่เป็นท่า
เหมือนชีวติ นีนี้ แ่ หละ…ซึง่ อาจจะมีเขา มีหล่อน มีความรักล้นฟ้าล้นดิน
ดุจนิยาย แล้วค่อยๆ สลายไปตามวันเวลาทีผั่ นผ่าน จนเหลืออยู…
่ อ๋อ…ใช่…
มันยังเหลืออยูแน่
่ ๆ…เพียงแต่…เขากำลังสงสัยปริมาณของมันว่าจะหยิบติดมือ
ขึ้นมาได้หรือไม่เท่านั้นเอง
หล่อนลงบันไดมาพอดี…กร่างมาเชียว…ชุดป่านสีชมพูใสเหมือนจะบิน
ได้…แขนพองยาวต่ำกว่าข้อศอก…ระบายลูกไม้ฟ่องฟู สลับสับหว่างกับเส้น
ริบบิน้ สีเดียวกัน เป็นริว้ ยาวลงมาตามแขนตามอก หน้าขาวอมแดงเรือ่ คล้าย
หน้ากาก ขนตางอนหยับแลเห็นแต่ไกล ปากสีชมพูอมม่วงสดสว่างจนคล้าย
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จะลอยออกมานอกหน้า
“เบื่อแล้วซีคะนั่น” หล่อนถามยิ้มๆ…คล้ายรู้ตัวว่าช้านานเหลือกำลัง
เหมือนกัน แต่พอปรายตาลงต่ำ เห็นขีบุ้ หรีหล่
่ นเกลือ่ นและเก้าอีพลั
้ ดพราย
ออกจากหมู่ของมันเท่านั้น สีหน้ายิ้มๆ ก็เปลี่ยนเป็นย่นยู่ หล่อนร้องเกือบ
กรี๊ด “ต๊ายตาย…นั่นใจคอคุณจะไม่ยอมรู้เลยหรือคะว่าคุณเขี่ยขี้บุหรี่ทิ้งไว้ยัง
งัน้ ไม่ได้…บอกกีหน
่ แล้ว…ดูซี…ทีเขี
่ ย่ บุหรีใน
่ ห้องโน้นก็มี…กะอีแค่ลุกไปหยิบ
นิดเดียวก็ไม่ได้…แล้วนี่นึกยังไงถึงเสด็จมานั่งห้องนี้ ห้องไหนๆ ร้อยห้องพัน
ห้องที่ไม่หวงพรมก็ไม่นั่ง คุณก็รู้ว่าพรมนี่ราคาเท่าไหร่…ถ้าบุหรี่ตกลงไปจะ
ว่าไง…คะ…ว่าไง…”
รอยลุกขึน้ เนิบๆ…ไม่ตอบเสียงโวยวายยุง่ เหยิงของหล่อน…แต่หันหลัง
กลับไปยังห้องกลางซึง่ เขาพาดเสือ้ นอกไว้ทีนั่ น่ …พยายามอดใจข่มสติ…กลัน้
ไว้…เออน่า…จะเป็นไรนักเชียวกับระยะเวลาสั้นๆ ที่จะต้องไปงานแต่งงาน
เพือ่ นสนิทซึง่ จำเป็นต้องไปคูกั่ น…อีกไม่กีชั่ ว่ โมงก็ได้กลับบ้าน…ได้ลอกคราบ
ไอ้สูทบ้าๆ หน้าตาที่พยายามยิ้มเข้าไว้…ซ่อนความนัยละเอียดลออไว้มิดชิด
เหมือนแอบลักกระดาษซับเปื้อนหมึกซุกไว้ใต้หมอนนั่นแหละ
เสียงหล่อนเอะอะเรียกคนใช้ไปกวาดขี้บุหรี่ เลื่อนเก้าอี้ตัวสวยซึ่ง
อุตส่าห์หอบข้ามน้ำข้ามทะเลมาจากเมืองนอกโน้นให้เข้าที่
ห้องของหล่อน ข้าวของเครือ่ งใช้ราคาแพงทุกชิน้ ในบ้านหล่อนจะต้อง
‘เนียบ’
้ เสมอ ตลอดวันตลอดคืน ทุกนาทีทุกชัว่ โมง แม้แต่ทีเขี
่ ย่ บุหรีแก้
่ วเจียระไน
แล้วก็ปลื้มนักถ้ามีพวกนิตยสารมาขอถ่ายแบบบ้านแบบห้องเอาไปลง
หนังสือ
เฮอ…รอยได้แต่ถอนใจ…นึกเสียดายสาวน้อยสวยสะลูกผู้ลากมากดี
นักเรียนนอกในสมัยหนึง่ เสียเหลือเกินแล้ว…วันหวานสมัยนัน้ จะไม่มีทางย้อน
กลับมาได้อีกเลย ความน่ารักนวลละไมของสาวสิบแปดหยกๆ ยีส่ บิ หย่อนๆ ก็
เหือดแห้งไปตามอายุขยั ด้วยเช่นกัน…บัดนี…
้ เหลือแต่หญิงสาววัยสามสิบเศษ
ที่จู้จี้ขี้บ่นเพราะมีผัวนิสัยตรงกันข้ามเหมือนแดงกับเหลือง…สูบบุหรี่ตรงไหน
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ดีดขี้เถ้าเกลื่อนที่นั่น อ่านหนังสือพิมพ์เสร็จขยุ้มๆ เข้าหากัน ปาไปไว้บน
เบาะเก้าอีเป็
้ นฉบับๆ ไป หากมีสีฉบั
่ บก็ฉบับละตัว…ใส่รองเท้าย่ำโคลนมาจาก
สารทิศใดก็จะต้องเดินเข้ามาเช็ดกับพรมในบ้าน…ถึงวันดีคนื ดีก็รือ้ ค้นข้าวของ
ตามลิน้ ชักตามตูของ
้ ตัวเองเพือ่ จะหาสิง่ ทีหลงลื
่ มจนถึงกลับหัวกลับหาง พลิก
ข้างล่างขึ้นข้างบนให้เกลื่อนไปทั่วห้อง
แล้วหล่อนก็ร้องกรี๊ดๆ…เรียกคนใช้มาจัดใหม่ เก็บกวาดใหม่…เช่นนี้
เป็นประจำแทบทุกวันเวลา
“เอ้า…ไปได้แล้ว…” หล่อนเรียกด้วยสุ้มเสียงอารมณ์บูด…หงุดหงิด
ทีเดียว
รอยเองก็เดือดปุด…แต่อาศัยทีเป็
่ นคนเงียบ…ค่อนข้างเงียบ…ถ้าไม่เหลือ
อดจริงๆ ก็ไม่อยากต่อล้อต่อเถียง เขาก็เลยเดินดุ่มๆ ไปขึ้นรถซึ่งอยู่ในโรง
“ไม่น่าจะทำให้เสียเรือ่ งเลย…บอกกีหน
่ แล้วว่าไม่ให้ไปแตะพรมตรงนัน้
…ถ้าตัวเป็นคนช่างระวังระไวก็ช่างเถอะ…แต่นี…
่ ตัวเองก็ชุย่ เหลือรับ…นัง่ ตรง
ไหนละก็รูเชี
้ ยวว่าไอ้ตรงนัน้ มันต้องเละต้องโสโครกติดหมัดเลย ก็ยังขืนจะนัง่
เพรื่อไปทั้งบ้าน”
“คนใช้มีไว้ทำไมล่ะ” รอยถามเสียงเครียด
“ใช้เขาจุกจิกนัก เขาจะได้ยกกันออกอีกซี…คราวที่แล้วก็ออกทั้งทีม
แล้ว…นึกหรือว่าจะหาใหม่ดีๆ ได้” ลานตาว่า…เมือ่ พูดแล้ว มักจะหยุดไม่ได้
หล่อนจึงบ่นต่อ “คุณนี่เป็นไงก็ไม่รู้…ว่าเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักจดจักจำ…แทนที่จะ
ระเบียบเรียบร้อยขึน้ มัง่ …ยิง่ ว่าก็เหมือนยิง่ ยุ…ช่วยอะไรก็ไม่ช่วยแล้วยังทำรก
อีก…ลองไปดูผัวยายนาซิ…นั่นเขาบ่นเมีย ไม่ต้องให้เมียมาบ่นเค้าหรอก…
ทำอะไรตรงไหนก็เก็บกวาดเรียบร้อยเลย…”
“งั้นคุณก็หาผัวกวาดถนนมาไว้ซักคนปะไร!” รอยย้อน
“ตายแล้ว” ลานตากรีด๊ …ตัง้ แต่อยูกั่ บผัวช่างทิง้ มาเป็นเวลาเจ็ดแปดปี
จนลูกอยูชั่ น้ ป.๒ แล้วนี้ หล่อนเริม่ มีโรคประสาทเข้ามากล้ำกรายบ้าง…บาง
คราวก็ดูเหมือนจะไม่ใช่เล็กน้อย เพราะหล่อนเป็นประเภท ‘กระดิกไม่ได้’
เท่าๆ กับรอยซึ่งเป็นคน ‘เรียบไม่ได้’
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จัดอะไรไว้ตรงไหนก็หวังจะเห็นมันเรียบร้อยอยูชั่ ว่ นาตาปี…หล่อนจะมี
ความสุข สบายอกสบายใจทีเดียวถ้าหนังสือทุกเล่มบนชัน้ ตุก๊ ตาทีวาง
่ ประดับ
ไว้ตามผนังหรือเสาจะต้องดูใหม่เอีย่ ม ไม่เอนไม่เบีย้ วไปจากทีของ
่ มัน พรม
ปูพืน้ จะต้องตรงเส้นตรงแนว เก้าอีไม่
้ โย้หน้าโย้หลัง พลัดออกไปจากหมู่ ม่าน
จะต้องทิง้ ตัวสวย ไม่ไปกองค้างอยูบน
่ พนัก เวลารูดต้องไม่ให้รอยจีบของมัน
หลุดออกจากขอเกีย่ ว…และอีกสารพัดทีหล่
่ อนจะต้องคอยตรวจตราให้สิง่ ของ
ทุกชิ้นในบ้านเรียบร้อยพร้อมพรัก
รอยกลัดกลุม้ ใจทีเขา
่ ไม่อาจแตะต้องอะไรในบ้านนีได้
้ เลยแม้แต่ชิน้ เดียว
ก็เนื่องจากเขาเป็นคนง่ายๆ…ใช้ชีวิตตามสบาย อะไรจะอยู่ที่ไหนเขา
ไม่เห็นสำคัญ สำคัญอยู่ตรงที่ว่ามันช่วยให้เขาสะดวกใจสะดวกมือหรือเปล่า
เท่านั้น
แต่เมือ่ หล่อนไม่ยินดีให้เขาได้อยูอย่
่ างสะดวก เขาจึงมีแต่ความอึดอัด
คับใจ
และคับข้องมากขึ้นทุกวัน
“คุณอย่ามาด่าฉันขนาดนี้นะ…อ้อ…แปลว่าที่เคี่ยวเข็ญอยู่ทุกวันนี่เป็น
ความผิดใช่ไหม”
“ไม่ผิดหรอก…แต่ก็ไม่ถูก”
“ใช่ซี่…คุณมันคนเอาง่ายเข้าว่านี่…ตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นใคร
มักง่ายอย่างคุณเลย…บางทีนึกจะนั่งกับขอบถนนก็นั่งลงไปยังงั้น”
“ก็ผมพอใจจะนั่งน่ะ มันเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยล่ะ…ฮะ” รอยชักเสียง
ดังเพราะรำคาญเต็มที…
่ สาธุ…ลูกไปอยูโรงเรี
่ ยนประจำเสียได้ก็ดแล้
ี ว…ไม่งัน้
สุขภาพจิตของเด็กก็คงเสื่อมยิ่งกว่านี้ “เอ…คุณนี่มันชักจะมากไปหน่อยซะ
แล้วนะ รู้ตัวหรือเปล่าว่าตัวเป็นผู้หญิงที่น่าเกลียดน่าชังที่สุด”
“รอย…ร้อย…” ลานตาตะเบ็งเสียงลั่นรถ แถมยังทุบแขนเขาเข้าให้
โดยแรง…อย่างโกรธเคืองที่สุด “คุณพูดยังงี้ได้ยังไง พูดได้ยังไง”
“ถ้าไม่พูด คุณก็ไม่รูต้ วั นึกว่ายังสวยอยูซี่ นะเนีย่ …ผูห้ ญิงปากปลาร้า
…เคีย่ วเข็ญผัวน่ะ…แต่งเข้าไปยังไงก็ไม่มีวันดี…ใครเขาจะมองคุณล่ะ…จุกจิก
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ได้ขนาดนี้น่ะ”
ลานตานิ่งขึงตะลึงตะไลไปด้วยความโกรธสุดขีด
เพราะฉะนัน้ เมือ่ ถึงบริเวณงาน แม้รอยจะพยายามทำหน้าตาเรียบร้อย
แล้วก็ไม่วายรู้สึกเก้อและเจื่อน
เขาถือแก้วยินโทนิกแล้วยืนคุยกับเพื่อนสนิทอีกสองคนที่ไม่ใช่เจ้าบ่าว
ส่วนลานตาหายวับไปในหมูคน
่ หลากหลาย…เขาเห็นหล่อนเคลือ่ นไปทางโน้น
ทางนี้ อย่างน้อยๆ ก็คงอยากให้ใครต่อใครแลเห็นเสื้อผ้าอาภรณ์หรูเริดที่อยู่
บนเนื้อตัว
เมื่อมาถึงวันนี้…ความสวยกลายเป็นเรื่องรองไปเสียแล้วสำหรับคำว่า
ภรรยา
การศึกษาสูงหรือความเป็นลูกผู้ดีเก่ากลับเสื่อมความหมาย
“คูนี่ เขา
้ สมกันจังนะ” พงษ์เอ่ยขึน้ “ผูห้ ญิงเรียบร้อยจริงๆ ส่วนไอ้นาย
ต้นของเราพูดล่กๆ ไม่ยอมให้ใครพูดเลย…ผู้หญิงก็ยอม”
รอยกำลังเอือมชีวิตแต่งงานเต็มประดา ก็เลยได้แต่พยักหน้านึกในใจ
ว่า…อีกหน่อยเถอะ มึงเอ๋ย…ไม่ใครก็ใครละ…
“ดีนะ…เมียมันอ่อนกว่ามันแปดปีก็ไม่เลวหรอก…แถมยังว่าง่าย…แบบนี้
ก็คงพอทนนายต้นของเราไหว” สรวงว่า “คนเรานีถ้่ าจะให้ดี ฝ่ายหนึง่ ดือ้ อีก
ฝ่ายต้องอ่อน ฝ่ายนึงพูดมาก อีกฝ่ายนึงต้องเงียบหน่อย เรียกว่าใครจะเสีย
เรือ่ งไหนก็เสียไปคนเดียว อีกฝ่ายหนึง่ อย่าพลอยเสียไปด้วย แต่ถ้าดีละก็ ดี
ทั้งคู่ไม่เป็นไร”
“ไม่จริงมั้ง” รอยแย้งเรียบๆ ตามองไปยังบ่าวสาวที่สวมพวงมาลัยมี
รอยแป้งเจิมสามจุดบนหน้าผาก…มันไม่ใช่อะไรเล็กๆ น้อยๆ…เพียงแค่นีหรอก
้
หนอ การแต่งงาน!
มันต้องอดกลัน้ อดทนอะไรต่ออะไรอีกมากมายนักแล้ว…หากว่าฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่ เกิดมีนิสยั พิเศษขึน้ มาละก็ อีกฝ่ายหนึง่ ต้องท่องคาถาไว้ให้ได้ทเดี
ี ยว
ว่า ทน ทน ทน หรือไม่ก็หาวิธีเลี่ยงหลบไปเสียบ้างในแต่ละยี่สิบสี่ชั่วโมง
“ทำไมจะไม่จริง”
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“อย่างอีกฝ่ายนึงละเอียด อีกฝ่ายนึงหยาบกว่า ฝ่ายหยาบถูกฝ่าย
ละเอียดบ่นว่าทุกวันๆ…แต่มันก็ไม่ตีตื้นขึ้นเพราะมันไม่ใช่สันดานของตัวเอง
…เรียกว่าขูดไม่ออกงั้นละ…แล้วฝ่ายหยาบจะทนถูกสับโขกไหวไหม…”
“นั่นมันก็แล้วแต่ซีโว้ย…” พงษ์ว่า
“อันทีจ่ ริง…ถ้ารูว่้ าเขาไม่ชอบแล้วเราก็ไม่พยายามทำหรือทำแต่ไม่ถีนั่ ก
มันก็ลดการบ่นว่าลงไปได้นี่หว่า” สรวงออกความเห็น
“ก็ถ้าคนมันไม่อยากเปลี่ยนล่ะ…มันชอบสะดวกสบาย ของมันยังงั้น
มันก็ต้องทำไม่ใช่หรือ…มันถึงจะมีความสุข” รอยถาม
ประหลาดเสียเหลือเกินแล้วทีหล่
่ อนทนเขาไม่ได้ และไม่ยอมให้อภัยเลย
ทีส่วนเสียของหล่อนที่หล่อนนอนตื่นสาย แล้วเขาชอบตื่นแต่เช้าตรู่
ล่ะ…ทำไมไม่หาทางแก้ไขบ้าง
แล้วทำไมเขาจึงไม่เคยบ่นว่าหรือสับโขกให้หล่อนปรับปรุงตัวเอง
“ข้อสำคัญก็คือ เราต้องถามตัวเองด้วยว่านิสยั ของเรานัน่ มันเป็นนิสยั
ดีหรือเปล่า ถ้าไม่ดี…หรือคนส่วนมากลงความเห็นว่าไม่ดี…มันก็น่าจะเปลีย่ น
มั่ง” พงษ์บอก
รอยไม่ตอบ…เมียของพงษ์และสรวงอาจจะเป็นผูห้ ญิงธรรมดาไม่มีอะไร
พิเศษอย่างเมียเขา…พิเศษในที่นี้หมายถึงว่าสะอาดผิดมนุษย์ เจ้าระเบียบ
เกินไปจนล้น นำเอาความเป็นคนบนหอคอยงาช้างมาพอกไว้ในเนือ้ ในตัวจน
รอยคร้านจะชื่นชม เพราะฉะนั้น เขาจึงไม่เห็นควรที่ตนเองจะต้องเป็นฝ่าย
เปลี่ยนเพื่อเอาใจหล่อนให้มีอาการหนักยิ่งขึ้น
เขาไม่ชอบผู้หญิงแบบนี้เลย…เพิ่งรู้ว่าไม่ชอบเลย
ผูห้ ญิงทีเหมื
่ อนรถไฟ ‘โอเรียนต์ เอ็กซเพรส’ หรือรถด่วนพระราชา
ของอังกฤษที่ต้องเนี้ยบตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นแหละ…ชีวิตที่เหมือนกับ ‘จัด
ฉาก’ อยูตลอด
่ ยีส่ บิ สีชั่ ว่ โมงนีจะ
่ เป็นอย่างไรสำหรับคนชอบสะดวกสบายตาม
ธรรมชาติอย่างเขา
พงษ์และสรวงคงไม่มีวันรู้ซึ้ง

๒
รอยกำลังยืนจิม้ คานาเปอันเล็กๆ จากถาดเงินบนชัน้ ยาว ซึง่ จัดตกแต่ง
ไว้หรูหราด้วยก้อนน้ำแข็งรูปคิวปิด…สลับกับดอกรักทีร้่ อยไว้ด้วยทางมะพร้าว
เส้นเรียว…ทอดยอดสะพรัง่ อยูตรง
่ โน้นตรงนี…
้ ก็พอดีสุมาลา ภรรยาพงษ์จงู มือ
หญิงสาวคนหนึ่งใกล้เข้ามา
เขารีบวางไม้จิ้มฟันที่รูดอาหารว่างชิ้นน้อยเข้าปากไปแล้วลงบนจาน
เล็กๆ ใกล้มือ
“น้องสาวดิฉันค่ะ…เป็นเพื่อนกับเจ้าสาววันนี้”
“อ้อ” เขารับไหว้พลางมองดูผู้หญิงร่างเล็กบาง ไว้ผมสั้นซอยปรก
หน้าผาก ท้ายทอยเกรียนราวกับเด็กชาย ไม่แต่งหน้า ทาแต่ปากบางด้วย
สีชมพูเรือ่ นัยน์ตากลมสดใส เมือ่ หล่อนยิม้ พรายแสดงความรูจั้ ก ยิม้ …ทำ
ให้ดวงหน้าเยาว์วัยขึ้นอีกมาก
“เขาเรียนรุ่นเดียวกัน”
รอยได้แต่ยิม้ รับความรูนั้ น้ โดยไม่ซักต่อ เพราะกำลัง ‘เซ็ง’ จริงๆ จะ
ว่าเซ็งผู้หญิงก็ได้…ลานตาทำให้เขาเข็ดเขี้ยวเหลือเกิน
“แขกแยะนะคะวันนี้” หล่อนเอ่ยพลางเหลียวไปรอบๆ
“ฮะ…แยะ…แน่นไปหมดจนไม่รู้ใครเป็นใคร ผมเลยตัดสินใจปักหลัก
อยู่ตรงนี้แหละ พงษ์กับสรวงก็หายไปอีกแล้ว”
สุมาลาหันมาพบภรรยาสรวง…จึงปล่อยน้องสาวให้คุยกับเขาต่อ
“พี่มาคนเดียวหรือคะ” หล่อนถามขึ้นอีก พลางทำตายิ้มๆ
“สองฮะ ภรรยาคงไปยืนคุยกับใครอยูทาง
่ โน้น” เขาบุย้ ปากพลางก็มอง
เข้าไปในฝูงคน…แต่แลไม่เห็นหล่อนเต็มตัว…คงจะเป็นคนนั้นแหละ…ที่แล
เห็นเสีย้ วบ่ากับทรงผมด้านหลังนิดๆ กำลังยืนอยูกั่ บกลุม่ บุรษุ สตรีในสังคมของ
หล่อน ซึ่งเผอิญมาพบปะกันคืนนี้
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ซักที”
สำคัญ

“อันที่จริง ลินได้ยินชื่อพี่รอยมานานแล้วนะคะ แต่ไม่ยักเคยเจอกัน
เขาเลิกคิ้ว
“เหรอฮะ…ได้ยินยังไงเอ่ย” รอยค่อยอารมณ์ดีขึ้น เมื่อมีคนให้ความ

ลานตาอาจจะให้ความสำคัญแก่เขามากเหมือนกัน…อันนั้นเขาไม่คิด
จะลงโทษหล่อน…หล่อนเป็นแม่บา้ นทีดี่ คอยดูแลตัวเขาและลูกให้ได้รับความ
สะดวกสบายพร้อมเพรียง…คอยซื้อเสื้อผ้าชั้นเลิศมาให้ ‘ขอทีนะคะ รอย
อย่าแต่งตัวปอน…เสือ้ อะไรก็ใส่ได้ กางเกงเก่ายังไงก็ออกไปเดินโชว์น่ะไม่ได้
ค่ะ…ถึงก้าวออกนอกบ้านไปแค่นีแค่
้ นีก็้ ต้องแต่งตัวดี…คนเขาเห็นเราครัง้ เดียว
บางทีก็ไม่เห็นอีก เขาควรต้องมีแต่ความประทับใจ’
นี่เป็นอีกมติหนึ่งของหล่อนซึ่งเขาไม่เห็นด้วย
รอยชอบสบาย เสื้อกางเกงของเขาไม่จำเป็นต้องตัดร้านมีชื่อซึ่งพอ
เอ่ยถึงคนก็ร้องอ๋ออะไรทำนองนั้น เขาอาจจะตัดที่ร้านเล็กๆ แต่เหมาะเจาะ
กับรูปทรง สวมใส่แล้วนัง่ ยืนขยับตัวสบาย…ไม่ใช่พอสวมเสร็จ ก็ต้องยืนตัว
แข็งเป็นนายแบบอยู่เช่นนั้นกระดิกตัวไม่ได้ เนื่องจากร้านมีชื่อบางร้านนิยม
ตัดเสื้อตัดกางเกงพอดีตัว
เสื้อผ้าลูกชายก็เหมือนกัน หล่อนจะจัดหามาให้แต่ของ ‘ดีไซเนอร์’
หากพ่อหนูรมลูกรักก็ดูเหมือนจะไม่รู้เห็นด้วยกับของเหล่านั้น
“ได้ยินนามสกุลก่อนเชียวค่ะ…ลินยังถามพี่สุเลยว่าพี่รอยเป็นญาติทาง
ไหนกับรัฐมนตรีเชื้อชาย”
“เขาเป็นอาผมฮะ แต่เป็นอาแบบลูกพีล่ กู น้องของพ่อ…คือตระกูลนีจะ
้
ว่าไปก็แยะเหมือนกัน”
“ตระกูลใหญ่นะคะ”
“ก็…ครับ…พอเป็นที่รู้จัก”
“เวลาเอ่ยชื่อ นามสกุล จะต้องสะดุดที่นามสกุลก่อนอื่นเลย”
อันทีจ่ ริง จะว่าไปแล้ว หากยึดถือกันทีสกุ
่ ลรุนชาติละก็…เขากับลานตา
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ก็เป็นคนมีตระกูลเหมือนๆ กัน ได้รับการบ่มเพาะมาจากชาติชั้นวรรณะเดียว
กัน…แต่เขากับหล่อนก็ยังแตกต่างกันมากโดยอุปนิสัยอยู่นั่นเอง
“หรือฮะ” เขายิ้มเพลีย “แต่อย่าไปตื่นเต้นกับมันมากนักดีกว่า…
ใดใดในโลกล้วนอนิจจังทั้งนั้นนะฮะ คุณลิน”
“ดูพีรอย…ไม่
่
คอ่ ยสดชืน่ เลยนะคะ” ฝ่ายหล่อนยังคงแจ่มใสและล้อเขา
หล่อนคงเป็นคนขี้เล่น สนุกบันเทิงไม่น้อย
ผู้หญิงขี้เล่น มีอารมณ์ขันต่อสิ่งทั้งปวงรอบตัวดูเหมือนจะน่ารักกว่า
ผู้หญิงประเภทใดทั้งสิ้นสำหรับเขาขณะนี้
“ฝนตกแล้ว น่าจะอารมณ์ดีขึ้นนะคะ…โอ้โฮ…เมื่อสองวันที่แล้วร้อน
จัดมาก”
“สามสิบเก้าองศาเซลเซียสฮะ”
“มิน่าล่ะ…ลินร้อนแทบคลั่งเลย โกรธอะไรต่ออะไรไปหมด”
โถ…เขานึกในใจ…หล่อนคงยังเป็นเด็กอยู่มากทีเดียว เลยมีแต่เรื่อง
หงุดหงิดจากอากาศ แต่เขาสิ…อากาศนับเป็นเรื่องรอง เพราะเมื่อเข้าบ้าน
แล้ว ถ้าอากาศร้อนนัก ก็มีเครื่องทำความเย็นช่วย…จะนั่งจะยืนตรงไหนก็
สุขสบายตลอดเวลา ไม่ต้องเดือดร้อนเหงื่อไหลไคลย้อยเหมือนผู้คนอีกมาก
มายที่ไม่มีปัจจัยบันดาลความสุข…แต่…เขาก็ไม่สุขอยู่นั่นเอง
ความไม่สุขของเขากำลังวิ่งขึ้นสูงเหมือนเครื่องวัดอากาศนั่นแหละ
แถมยังไม่มีฝนมาช่วยบรรเทาร้อนอีกด้วย
แปดปีแล้วสิทีเขา
่ อยูกั่ บหล่อนมา…ค่อยๆ แบกน้ำหนักความอดทนมาก
ขึ้น…มากขึ้น…มากจนเกือบจะแบกไม่ไหวอยู่รอมร่อแล้ว
“ไม่เป็นไรหรอก…ต่อไปนี้ ฝนคงจะเริ่มตกเรื่อยๆ มังฮะ มันอั้นมา
ตั้งแต่ต้นปี…เพิ่งมาตกใหญ่คราวนี้…แล้วก็อาจตกต่อไปจนน้ำท่วมก็ได้”
“แหม…แย่เลย…ถ้าน้ำท่วม…บ้านลินน่ะซ่อมทุกปี…แม่เสียเงินปีละ
สามสี่หมื่นทุกปี…ซ่อมจนจะหมดตัวอยู่แล้วค่ะ”
“บ้านผมก็ท่วม แต่ไม่ถึงกับเข้าบ้าน ส่วนมากจะท่วมอยูแค่
่ ถนนซอย
เพราะตอนสร้างบ้านนัน่ ถมไว้สูงพอสมควร แล้วบ้านก็มีบันไดแบบบ้านสมัยเก่า
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ไม่ได้วางแปะอยู่กับพื้น”
“อีกหน่อยเราคงต้องสร้างบ้านใต้ถุนสูงกันมั่งแล้วนะคะ”
“ดี…ผมชอบบ้านใต้ถนุ สูง…เราทำใต้ถนุ ให้น่าอยูได้
่ มากเลยนีฮะ…กระ่
เบือ้ งเคลือบสีสวยลายสวยมีให้เลือกเยอะ เราก๊อเอามาปูเข้าไปซีฮะ…จริงไหม
เก้าอี้พวกอัลลอยไม่ขึ้นสนิม ทนแดดทนฝนนั่นก็เหมาะกับยุคน้ำท่วมไม่เลว
ไม้กับเหล็กน่ะชิดซ้ายไปได้แล้ว”
มีแววฝันวาบขึ้นในหน่วยตากลม
“บ้านนีมี่ ยากนะคะ” หล่อนว่า…เกิดวีแ่ ววกระดากนิดหนึง่ “ถ้าพ่อแม่
ไม่ปลูกให้ หรือ…หรือ…ไม่มีแฟนปลูกก็อย่าหวังว่าจะมีได้เลย เงินเดือนซัก
หยิบมือเอง…”
เขาหัวเราะอย่างนึกเอ็นดู สงสาร
“ก็หาแฟนที่เขาจะปลูกให้เราได้ซีฮะ”
นัยน์ตากลมโตเบิกกว้างขึ้นเล็กน้อย
“เจาะจงยังงั้นก็…ก็ไม่ดีซีคะ”
“อ้าว! เราก็ต้องมีเข็มไว้มั่งแหละว่าจะพอใจคนขนาดไหน”
“มีเข็มไว้นี่ดีหรือคะ พี่” หล่อนถามสนิทสนม “เผื่อไม่ได้ตามเข็ม
จะว่าไงคะ”
“ได้ไม่ได้ มีไว้ก็ยังดีกว่าไม่มี…เช่นเป็นต้นว่า เราไม่ชอบคนขีบ้ น่ …ขี้
…ขี้เสพติด…ขี้เหนียว…ขี้เห็นแก่ตัว…”
“โอ้โฮ” หล่อนหัวเราะคิกๆ ชอบใจ “คนเรานี่มีแต่ขี้นะคะ”
“ใช่…ถ้านิสยั ไม่ดีละก็…เหม็นนักแล” ว่าพลางเขาทำหน้าเรีย่ …เหมือน
กับกำลังได้กลิ่นโชยมาจางๆ นั่นเทียว
“เราจะทำยังไงดีคะ…ถ้าอยูด้่ วยกันไปแล้ว…เกิดเหม็นทนไม่ไหวขึน้ มา
น่ะ” หล่อนขอความเห็น เพราะวัยของหล่อนก็เป็นวัยที่กำลังมอง กำลัง
เลือก หรืออาจจะกำลังรักอยู่ก็ได้
“ก้อ…ต้องต่างคนต่างไปน่ะซีฮะ”
“หย่าน่ะหรือคะ” ตากลมมีแววสลด “หนทางทีดี่ กว่านัน้ ไม่มีหรือไงคะ”
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“อีกทีก็แยกกันอยู่…” เขาตอบ…ตัวเองก็เศร้าใจเหมือนกันเมื่อเอ่ย
คำนี…
้ “คือหมายถึงว่าไม่หย่า แต่แยก…อย่างทีฝรั
่ ง่ เขาเรียกว่าเซพพะเรต
ใช่ไหมฮะ…เซพพะเรตเพือ่ ทดลองขัน้ สุดท้ายว่าต่างฝ่ายต่างยังรักกันอยู่ ต้อง
การกันอยูอี่ กไหม…ทนได้ไหมกับการแยกอยูตามลำพั
่
ง…ถ้าทนได้ ไม่คิดถึง
ไม่ห่วง ไม่อาลัย…ก็โอเค ต่อจากนั้นถึงจะหย่า”
“วันนี้วันแต่งงานนะคะ” หล่อนติงยิ้มๆ
“แต่เราก็ควรจะเอ่ยถึงวันสุดท้ายของการแต่งงานไว้มัง่ …คนเรานี…
่ เวลา
ก้าวเข้าไปในวันแต่งงาน มักไม่คอ่ ยคิดถึงวันสุดท้ายของการแต่งงาน”
“คิดทำไมล่ะคะ…ไม่เป็นมงคลเลย”
“คิดไว้สำหรับแก้ไขไงคุณลิน…ว่าแต่ว่า ปล่อยให้ผมเรียกลินๆ อยู่ตั้ง
นาน จะไม่บอกหรือฮะว่าลินอะไร หรืออะไรลิน”
“สาลินค่ะ” หล่อนตอบพลางยิ้มใสแจ๋ว
“คิดไว้สำหรับแก้ไข” เขาทวนคำซ้ำอีก เมื่อมีโอกาสได้พูด ก็อยาก
พูด อยากระบายความในใจ….แม้ไม่หมดเปลือก…แต่ก็เหมือนช่วยถ่ายน้ำ
โสโครกออกจากลำธารในทรวงอกได้บ้าง
“คงต้องมีเรื่องแก้เยอะละมังนะคะ”
“เยอะมาก…สำหรับคนที่ตรงกันข้ามกันน่ะนะฮะ”
“ถ้าทราบว่าตรงกันข้าม…ก็ไม่น่าเลือก”
“บางที…คนเราเวลารัก…ตามันฟางไปเหมือนกัน…เหมือนเวลาเราอาบ
น้ำร้อนในห้องน้ำ กระจกในห้องมันฝ้าไปหมดไงฮะ…ก็ลงเอยยังงัน้ แหละ…นิสยั
อะไรบางอย่างทีตรงกั
่ นข้าม เราก็เก็บงำมันไว้ก่อน…ตามใจกันไปก่อน…แต่
พออยูด้่ วยกันนานเข้า ไม่ต้องเกรงใจกันแล้ว…มันก็ค่อยๆ ออกมา ทีนออก
ี้
มาใหญ่เลย ดึงเท่าไรก็ไม่รูจ้ กั หมด ดูเหมือนจะมีแต่เรือ่ งไม่ตรงกันทัง้ นัน้ ด้วย”
หญิงสาวถอนใจ
“ลำบากนะคะ”
“ถ้าเรือ่ งไม่ตรงนี่ ไม่ตรงอย่างเบาๆ…คือไม่มากจนโอเวอร์…ก็พอมอง
ข้ามไปได้ แต่ถ้าสุดซ้ายสุดขวาละก็…ยากเชียว…เออ…คุณทานอะไรมัง่ แล้ว
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หรือ ผมก็ชวนคุยซะแยะเลย”
“ทานแล้วค่ะ…พี่รอยล่ะคะ ไม่เห็นทาน”
“ผมเบื่อของพวกนี้ เดี๋ยวกลับไปทานข้าวต้มดีกว่า”
“รักษารูปร่างหรือเปล่าเอ่ย”
“ไม่เกี่ยวเลยฮะ…อยากทานเพราะบางทีมันก็คล่องคอดี”
“ลินเห็นแต่พี่พงษ์ชอบทานเวลาเมาๆ”
“ฮะ…ของน้ำๆ ร้อนๆ มันก็ช่วยให้อาการดีขึ้น”
หล่อนหันไปจิ้มทอดมันใส่ปากอีกชิ้นหนึ่ง ก็พอดีลานตาเดินมาถึง
พร้อมกับสามีภรรยาคู่หนึ่ง แนะนำให้รอยรู้จัก นัยว่าเป็นคนใหญ่คนโต
เก่งกาจอยู่ในวงเงินทุนหลักทรัพย์อะไรพรรค์นั้น
เขาก็เลยแนะนำสาลินให้รู้จักหล่อนเช่นกัน
“น้องสาวคุณสุ…ภรรยานายพงษ์ไงคุณ เป็นเพื่อนกับเจ้าสาวด้วย”
“หรือคะ…อ้อ” อีกฝ่ายหนึ่งพยักหน้ายิ้มๆ แต่สายตาคมกริบเพ่งพิศดู
หญิงสาวอย่างตรวจตรา
หล่อนไม่คอ่ ยวางใจใครง่ายๆ…โดยเฉพาะอย่างยิง่ กับผูห้ ญิงทีจะ
่ เข้ามา
ใกล้เขา
ลานตาเป็นคนละเอียดรอบคอบ ถีถ่ ว้ นไปสิน้ ต่อทุกสิง่ ทุกอย่างและทุก
เรื่อง เพราะฉะนั้น เขาก็เลยตกที่นั่งต้องพยายามหาทางระบายความคับคั่ง
ในอก…แม้แต่กับสาวน้อยแปลกหน้า
“ไม่เคยเจอกันเลยนะคะ”
“ค่ะ…ลินอยู่บ้านคุณแม่ นานๆ ถึงจะไปแวะเยี่ยมพี่สุสักที แล้วตอน
ก่อนก็ยังเรียนไม่จบ”
“รู้สึกยังไงมั่งคะที่เพื่อนปลีกตัวไปแต่งงานเสียแล้ว” ลานตาถาม
“รูส้ กึ ว่าเร็วไปค่ะ” สาลินตอบตรงๆ “คนเราเรียนสำเร็จแล้วควรจะหา
ประสบการณ์อีกสักระยะนึงก่อนจะเข้าไปรับภาระในครอบครัว”

๓
พอก้าวขึ้นรถ หล่อนก็ถามเยาะๆ ขึ้นว่า
“เป็นไง…วันนี้ได้คุยกับสาวสวย”
“โถ…” รอยลากเสียง แต่แล้วก็นิง่ …ยังขุน่ มัวอย่างไรก็ขุน่ อย่างนัน้ …
อากาศสบายขึน้ แต่มิได้ทำให้อารมณ์เขาดีเหมือนทีสาลิ
่ นว่าเมือ่ กีเลย…เด็
้
ก
คนนั้นยังเด็กอยู่ อารมณ์ดีหรือร้ายจึงขึ้นอยู่กับอากาศ…แต่เขาสิ…ถึงแม้มี
ไอเย็นฉ่ำเป่าออกมาจากหน้าต่างแอร์รถอย่างเวลานี้ ก็ไม่ทำให้ทุกสิง่ ตีตนื้ “มี
คนเขามาช่วยยืนเป็นเพื่อนเอาบุญเท่านั้นเอง”
“ก็แหม…มีอย่างหรือ…เอาแต่ปักหลักยืนอยูที่ เดี
่ ยว…ทำเซ็งซังกะตาย
เหมือนไม่อยากไปงั้นแหละ…งานเพื่อนของตัวเองแท้ๆ” หล่อนคงลืมความ
ขุน่ มัวก่อนหน้านัน้ แล้วกระมัง…ก็ดไป
ี อย่างหนึง่ …แต่ก็มีความจริงอยูว่่ า คน
ปากร้ายชอบด่าว่าคนอืน่ มักไม่รูน้้ ำหนักวาจาทีทำให้
่ คนทัง้ หลายเจ็บใจ คน
เหล่านั้นบ่นด่าใครแล้วมักลืมเร็ว แต่ผู้ถูกบ่นด่าก็มักลืมไม่ได้ เพราะฉะนั้น
ตนเองจึงไม่ค่อยรู้ว่าตนได้ค่อยๆ ทุบภาชนะสวยงามให้มันร้าวรานแตกสลาย
ไปอย่างไรบ้าง
คิดๆ แล้วก็น่าสงสาร!
“ไม่อยากให้มันแต่งงานน่ะซี”
หล่อนหันขวับมามองเขา…หากรอยก็ยังถือพวงมาลัยพารถฝ่าสายฝน
ซึ่งค่อยๆ สร่างซาลง แต่ยังไม่หยุดทีเดียว…ตรงไปข้างหน้า
“ต๊ายตาย” ลานตาออกอุทาน “ดูพูดเข้าแน่ะ…ชีวติ แต่งงานเป็นยังไง
มันเลวร้ายมากนักหรือ”
“มันไม่เลวหรอก…สำหรับบางคู่…แต่บางคู่ มันเลว”
คราวนี้หล่อนอึ้ง
รอยอยากหัวเราะออกมาดังๆ…สะใจเหลือเกินทีทำให้
่ หล่อนหยุดคิดถึง
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ตัวเองได้
“นีคุ่ ณจะว่าคูของ
่ คุณเลวใช่ไหม…ถ้างัน้ ละก็นะ…ฉันเอง ฉันก็ไม่อยาก
ให้ใครก้าวเข้ามาในประตูบ้าๆ นีเหมื
่ อนกันแหละ…ถ้าคำว่า ‘ผัว’ หมายถึงใคร
ซักคนที่ชุ่ย หยาบ แล้วก็เอาแต่ได้สารพัดน่ะ”
“อ้าว! แล้วคุณไม่คิดถึงคำว่าเมียมัง่ หรอกหรือ…เมียนีแปล
่ ว่าอะไรกันล่ะ”
“อย่ามาย้อนนะ” หล่อนแว้ด
รอยได้แต่ยิ้มเศร้ากับฝนฟ้าข้างนอก
เขากับหล่อนพบกันทีต่่ างประเทศ ตอนนัน้ เขาเรียนจบปริญญาตรีแล้ว
กำลังจะต่อปริญญาโท…หล่อนก็สำเร็จคหกรรมศาสตร์จากที่นั่น พริ้งเพริศ
เหมือนนางฟ้าที่เหาะลงมาจากแดนสุขาวดี…หรูหราเท่าที่สาวสวยรวยทรัพย์
อย่างหล่อนพึงจะหรูได้…ลำพังน้ำหอมในห้องนอนที่แม่หล่อนไปซื้อแฟลตให้
อยู่เรียนหนังสือกับพี่ๆ น้องๆ ก็นับร้อยขวด หล่อนชอบเสื้อผ้าอย่างที่หล่อน
แต่งไปงานคืนนี้นั่นแหละ…คือเป็นป่านแก้วใสสีสวยประดับประดาลูกไม้และ
มีริบบิ้น โปร่งเบา สำอางไปทั้งเนื้อทั้งตัว ชุดที่ติดระบายฟูฟ่องบานพอง
บางชุดจะทำให้หล่อนเหมือนเทพธิดาอ้อนแอ้นบอบบาง เหาะเหินอยูตาม
่ กลุม่
เมฆไม่มีผิด เพราะฉะนัน้ หล่อนจึงชอบหน้าร้อนมากกว่าหน้าหนาวซึง่ ทำให้
หล่อนเทอะทะเพราะกระโปรงขนสัตว์และเสื้อโค้ตตัวใหญ่หนา
“ฉันกับคุณนี่นับวันก็จะไปกันไม่ได้เข้าทุกทีแล้ว”
“ใครทำให้ไปไม่ได้ล่ะ”
“ก็คุณน่ะซี”
“นี่คุณไม่รู้ตัวเอาเลยจริงๆ หรือ”
“ฉันเป็นยังไง” หล่อนถาม…กระทู้ถามอย่างเห็นได้ชัดว่าหล่อนไม่รู้
จริงๆ “ในเมือ่ ทุกสิง่ ทุกอย่างในบ้านนีแสน
่ จะจัดไว้อย่างดี…คุณก็รูว่้ าฉันมีเอม
ของฉันอย่างนึง…บ้านต้องสวย…เรียบ…ลูกผัวต้องกินต้องอยู่อย่างเลิศสม
เกียรติ ชีวิตเราจะขาดตกบกพร่องไม่ได้ ตรงไหนพร่องฉันต้องเติมให้เต็ม
…อายุสิบสอง ฉันจะส่งตารมไปนอก…เขาจะต้องเป็นนักเรียนนอก เป็นผูด้ ี
อังกฤษ จบจากอังกฤษ”
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“อังกฤษเดี๋ยวนี้มีแต่แขกครับผม”
“ถึงงั้นก็ยังดีกว่าที่อื่นละน่า”
“คุณจะส่งลูกไปเรียนทีไ่ หนก็ตาม อย่าไปตัง้ เป้าว่าต้องเป็นผูด้ ชาติ
ี นัน้
ชาตินี้เลย” เขาอดพูดยาวไม่ได้ เนื่องจากหมั่นไส้ “เพราะว่าผู้ดีชาติไหนๆ
มันก็เหมือนกัน…มีหลักเกณฑ์ความประพฤติเหมือนกัน…เป็นผูด้ อัี งกฤษเวลา
อยูอั่ งกฤษก็โอเคนะ…แต่ต้องคิดถึงเวลากลับเมืองไทยไว้มัง่ บางทีก็ถูกกุย๊ ไทย
กลืนได้…อีกอย่าง มันก็อยูที่ ความ
่ พอใจของเจ้าตัวด้วย ว่าเขาจะเป็นแบบไหน
…ผูด้ เปี
ี ย๊ บ หรือว่าครึง่ ผูด้ ครึ
ี ง่ ไพร่…ผูด้ เปี
ี ย๊ บบางทีมันก็ล้มเหลวเหมือนกัน”
“บอกจริงๆ ว่าคุยกับคุณเดีย๋ วนีไม่
้ สนุกเลย…ขัดคอทุกสามคำ” ลานตา
บ่น “ทำไมคุณถึงกลายเป็นคนยังงีไป
้ ได้ก็ไม่รู…
้ จริงๆ นะ…ถ้ารูว่้ าจะเป็นยังงี้
ฉันไม่แต่งงานกับคุณให้มันเสียเวลาเปล่าๆ ปลี้ๆ หรอก”
“ผมเองก็อยากพูดอย่างคุณนี่แหละ”
ลานตาโมโหขึ้นมาอีกแล้ว
“งั้นหยุดเดี๋ยวนี้นะ หยุดพูดเดี๋ยวนี้!”
คนทั้งสองก็เลยนิ่งเงียบกริบจนกระทั่งถึงบ้าน
***
รอยลงจากรถแล้วเข้าครัว…มีข้าวเหลืออยู่ในหม้อข้าวไฟฟ้านิดหนึ่ง
เขาจึงเอาใส่หม้อเล็ก ใส่น้ำตัง้ ไฟ ระหว่างนัน้ ก็รอน้ำเดือด…จุดบุหรีสู่ บอย่าง
สบายๆ โดยไม่กวนคนใช้ซึ่งเข้าห้องส่วนตัวไปแล้ว…และไม่กวนครัวแสน
สะอาดของภรรยาซึ่งเก็บงำไว้เป็นส่วนสัดอีกซีกหนึ่ง
เขาเปิดตู้กับข้าวค้นหาอาหารกระป๋องประเภทผักดองกับไข่เค็ม ก็ได้
ติดมือมาอย่างใจ จัดแจงผ่าไข่และเปิดฝากระป๋องเทผักดองใส่ชาม สักครู่
น้ำข้าวในหม้อก็เดือด ควันขึ้นพวยพุ่ง เขาหยิบทัพพีมาคนแล้วเทใส่ชาม
กระเบื้อง
ลากเก้าอี้ซึ่งคนใช้นั่งกินอาหารในครัวออกมา ขณะที่รอยกำลังจะนั่ง
ลงก็พอดีได้ยินเสียงฝีเท้า
“ตายจริง…คุณมาทำอะไรอยู่ตรงนี้” หล่อนตามมารังควานความสุข
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เล็กๆ น้อยๆ ของเขาจนได้
เสียงถามก็แหลมสูงราวกับเขากำลังประกอบอาชญากรรมอยู่กระนั้น
“หิว…ก็เลยทำข้าวต้มกิน” เขาตอบเรียบๆ แต่ชาเย็น
“คนใช้มีทำไมไม่เรียก”
“ก็ทำไมจะต้องเรียก” เขาย้อนถามอย่างรำคาญใจ เริ่มกินไม่ลง…
ลำคอฝืดไปหมด “เอาน่า…ผมจะทำอะไรมันก็เรื่องของผมแล้วกันนะ…ถ้า
คุณไม่พอใจ ก็อย่าตามมาดู มันก้อหมดเรื่อง”
“ถ้าไม่ดู เดี๋ยวก็ว่าไม่ดูอีกหรอก”
“ไม่ว่าแน่ๆ เลย…ไม่ว่าแน่ๆ…” เขายกมือขึ้น แต่ไม่หันไปมองหน้า
ช้อนในอีกมือหนึง่ ยังคงคนข้าวเพือ่ ให้คลายร้อน “ขอให้รูไว้
้ ด้วยว่ากำลังอยาก
ทำอะไรคนเดียว ไม่อยากมีคนอื่นเข้ามาวุ่นวาย”
“ให้จริงก็แล้วกัน” หล่อนพูดพลางกวาดตาไปรอบๆ แลเห็นน้ำมัน
ไข่เค็มหยดหยาดเป็นสีเหลืองเข้มอยู่ตรงขอบอ่างล้างชาม มีมีดเลอะๆ วาง
ทิ้งไว้ “อ้าว…แล้วก็ดูนั่นซี…ทำอะไรเป็นป้าป้อนหลานไว้ยังงั้นล่ะ”
รอยชำเลืองดูนิดหนึ่ง
“เดี๋ยวจะเช็ดเอง ไม่ต้องยุ่งได้ไหม”
ไม่ได้หรอก…หล่อนไม่วุน่ ไม่ได้…ไหนๆก็เป็นแม่บา้ นชัน้ หนึง่ ทัง้ เนือ้ ทัง้ ตัว
แล้ว…ลานตาดึงกระดาษทิชชูชิน้ เล็กๆ เช็ดมีดและรอยหยดแล้วจึงล้างอีกครัง้
หนึ่ง กระป๋องผักดองที่เขายังไม่ได้ทิ้งถังผงหล่อนก็หยิบมันโยนลงถังไปด้วย
“เฮ้อ…นัง่ ทีไ่ หนไม่นัง่ …มานัง่ นี…
่ ทีนี่ มั่ นทีลู่ กจ้างเขานัง่ กันนะคะคุณ…
เอหมู่นี้ ฉันท่าจะกลายเป็นคนปากปลาร้าไปแล้วเพราะถูกยั่วแน่ๆ”
“คุณไปซะเถอะไป๊ เดี๋ยวผมเก็บเอง”
น้ำเสียงแสดงความรำคาญของเขา ทำให้ลานตาจำใจออกจากห้อง
รอยได้แต่ถอนใจยาว เมื่อได้ยินเสียงหล่อนบ่นพึม
“ไอ้ของนั่นมันของสำหรับคนใช้เวลากับข้าวหมด…ไม่รู้นึกยังไง”
แม้กระทั่งอาหารการกิน หล่อนก็รักจะผูกขาดปรนเปรอแต่อาหาร
สวรรค์ขนมทิพย์
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ไม่ยอมให้เขาอยากกินของที่คนเดินดินกินบ้างเลย
รอยตักข้าวต้มเข้าปากไป ‘เซ็ง’ ไป…ชีวติ หนอ…เหตุใดจึงเซ็งได้ขนาด
นี้ก็ไม่รู้
เมื่อย้อนนึกถึงวันจดทะเบียนที่สถานทูตไทยในกรุงลอนดอนแปดปีมา
แล้วกับเดี๋ยวนี้…เขาก็ได้แต่อาดูร
รอยกินเสร็จแล้วปิดไฟ ออกจากครัว…ฝนยังคงตกพรำ…แต่เขาไม่
อยากเข้าห้องนอนซึง่ มีหล่อนอยูบน
่ เตียงในชุดนอนราคาแพงกรุยกราย…เปิด
ไฟหัวเตียงอ่านหนังสือจนกระทั่งง่วงจัดนั่นเลย
เขาเลี่ยงออกไปนั่งรับละอองฝนอยู่ตรงดาดฟ้า เสียงยุงบินว่อนอยู่ใน
ความมืด ไอเย็นทำให้เขาค่อยๆ หายเพลียใจ…นี่เขาไม่มีความสุขเลยจริงๆ
หรือ…ไม่มีมาตัง้ แต่เมือ่ ไหร่แล้วล่ะ…นานแล้ว…เขาตอบตนเองชัดถ้อยชัดคำ
อยู่ในมโนนึก…นานมากแล้วจริงๆ…และความไม่เป็นสุขนั่นยิ่งทับทวีขึ้นจน
เหมือนกับมีใครเอาก้อนหินโตใหญ่มาวางทับไว้บนทรวงอก…
ไม่มีสิง่ ใดระหว่างเขากับหล่อนจะช่วยได้…ไม่มีเอาเลยจริงๆ…ไม่ว่าความ
เป็นลูกผู้ดีมีสกุลทั้งของเขาและของหล่อน ความรู้ที่ได้จากการข้ามขอบฟ้า
ไปกอบโกยเอามาเป็นของตน ตึกใหญ่โตอัครฐานซึง่ สร้างสมจากน้ำพักน้ำแรง
ของตนเองบ้าง จากมรดกบ้าง คนรับใช้เต็มบ้านเต็มเรือนและลูกน้อยกลอย
ใจ…ไม่มีสิ่งใดช่วยกอบกู้สภาพจิตอันคับแค้นของเขาให้ครึกครื้น มีชีวิตชีวา
หอมหวานเหมือนสมัยหนึ่งอีกแล้ว
“รอยคะ” หล่อนกรุยกรายมาถึงในชุดนอนสีเนือ้ พลิว้ พร่างด้วยลูกไม้
และแพรเนื้อดี “ทำไมยังไม่เข้านอนอีกล่ะ”
“อยากนั่งตากละอองฝน”
“เดี๋ยวได้เป็นหวัดหรอก”
เขาไม่ตอบ และไม่หันไป…คนเรา…พอจิตใจเริม่ หดหูห่่ อเหีย่ ว…อย่าง
อื่นๆ ก็ฝ่อตามไปด้วยเหมือนกัน…อารมณ์รักฉันผัวเมียเริ่มจืดจางแห้งเหือด
เพราะว่าอารมณ์นีจะ
้ มีมากก็ต่อเมือ่ สิง่ อืน่ ๆ สมพ้องต้องกัน…เช่น เจรจาถูกหู
...การปฏิบตั อืิ น่ ๆ กลมกล่อม…ไม่มีความขัดแย้งร้ายกาจระหว่างชัว่ โมงกลางวัน
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ทีผ่่ านไป…รอยไม่เหมือนคนอืน่ …เขามีจิตละเอียดในเชิงนีมาก…เขาต้
้
องการ
ผู้หญิงที่สอดร้อยอารมณ์หล่อนเข้ากับอารมณ์เขาได้…มิใช่ตั้งตนเป็นนางจู้จี้
ปากเปราะ แล้วจะบังคับให้เขาเห็นสวยน่าใคร่ เพียงเพื่อระบายความอยาก
อย่างเดียวเมื่อไหร่
“งัน้ ฉันนอนก่อนนะ” เสียงหล่อนอ่อนลงไปอีกเมือ่ เห็นว่าเขาไม่ไหวติง
“ฮื่อ”
หล่อนหันหลังกลับไปแล้ว เขาจึงถอนใจโล่งอก
นี่เขาคงต้องมีเมียอีกคนหนึ่งเข้าให้สักวันเป็นแน่
อันทีจ่ ริง เขาไม่อยากจะทำอย่างนัน้ สักเท่าไหร่เลย เพราะเมือ่ แรกได้
กับหล่อน…เขาก็ตัง้ ปณิธานทัง้ ในใจและนอกใจว่า จะรักและซือ่ สัตย์ต่อหล่อน
จนลมหายใจเฮือกสุดท้ายทีเดียว
แต่มาบัดนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลง…แม้แต่ปณิธานดั้งเดิม
รอยนั่งอยู่ที่นั่นนานมาก…จนกระทั่งฝนหยุดสนิท เขาจึงค่อยๆ ย่อง
กริบไปเปิดประตูห้องนอน อาบน้ำและคลานขึ้นเตียง
หล่อนขยับไหว
แต่เขาก็เฉย…จนกระทั่งหล่อนพลิกตัวมาทางเขา…เอาแขนพาดบน
หน้าอกเขาเชิงบอกกล่าวความในใจ
เขาเฉยอีก
มันไม่ไหวเลยนี่ ทูนหัว…เธอออกฤทธิ์อาละวาดเรื่องขี้หมูขี้หมาอยู่
หยกๆ นีเ่ อง…บ่นจุกจิกจนอีกคนหนึง่ แทบจะผูกคอตายอยูรอมร่
่ อแล้วอึดใจต่อ
มา ทูนหัวก็หลงลืมความจู้จี้ยุ่งยากของตัวเองเหมือนมันไม่เคยเกิดมาก่อน
และจะบังคับให้คนอยู่ด้วยพลอยลืมไปด้วยนั้น…มันง่ายอยู่เมื่อไหร่เล่า
รอยจึงทำสิ่งที่ตรงกันข้าม คือขยับตัวพลิกกลับ หันหลังให้เกือบจะ
บอกหล่อนออกไปตรงๆ ทีเดียวว่า
‘อย่าสะกิดให้ยากเลยคุณ ผมไม่มีอารมณ์อะไรแล้ว’ แต่ยั้งไว้ได้
ก็สงสารน่ะแหละ…เพราะถึงอย่างไรก็กลัวหล่อนจะอายเหมือนกัน

๔
ลานตาแปลกใจเหมือนกันที่บรรยากาศในครอบครัวกลับกลายเป็น
เช่นนี้ไปได้…ดังนั้นหล่อนจึงพยายามนึกทบทวน
เริ่มจากตัวเอง
ความเป็นแม่บา้ นแม่เรือนของเรา…เรือ่ งนี้ ประกันได้เลยว่าไม่มีใครสู้
ใครไปใครมาบ้านนีต่้ างต้องเอ่ยปากเป็นเสียงเดียวกันตลอดเวลาว่า บ้านของ
เรานั้นสวยเยี่ยมทั้งตัวอาคารที่ออกแบบก่อสร้างทั้งการตกแต่งภายใน รวม
ทัง้ รสนิยมในการเลือกหาเฟอร์นเิ จอร์และของเล็กของน้อยมาประดับแต่งเติม
ให้งามให้แปลก บนผนังมีภาพวาดลือชือ่ ฝีมอื จิตรกรทัง้ ฝรัง่ ทัง้ ไทย ต่ำลง
มาทีปลาย
่ เท้ามีพรมเปอร์เซียทอด้วยไหมปูลาดห้องรับแขก ส่วนห้องกินข้าว
แม้จะไม่ใช่พรมเปอร์เซียราคาเป็นแสน แต่ก็เป็นพรมย่านอาหรับที่สวยงาม
ไม่แพ้กัน
ทุกห้องหับเรียบร้อย สะอาด ไม่มีข้าวของใดรกรุงรัง
แล้วถ้าจะว่าถึงเรื่องการครัว เราก็ได้ชื่อว่าเป็นแม่ครัวชั้นหนึ่ง ทำ
อาหารได้ทุกชนิดและอร่อยด้วย บ้านเรานัน้ ถึงกับได้รับขนานนามจากเพือ่ นฝูง
ว่าเป็น ‘บ้านโฮเต็ล’ แม้รอยเองก็ยอมรับว่าฝีมอื การปรุงกับข้าวของเรา ‘เข้า
ขั้น’ ไม่แพ้ใครเลย ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นแม่บ้านฝรั่งหรือแม่บ้านไทย
ส่วนการเลี้ยงลูกเล่า…ทั้งเนื้อทั้งตัวรม…เราก็เลี้ยงมากับมือเราเอง
ตั้งแต่แบเบาะ ประคบประหงมอย่างวิเศษจนรอยเองเกิดความรำคาญ เขา
บอกหล่อนว่า ‘รมเป็นลูกชายนะคุณ ถ้าคุณถนอมมันมากเกินไปอีกหน่อย
จะกลายเป็นกะเทย’
หล่อนจึงลองพาลูกไปอยู่โรงเรียนประจำของเด็กเล็กที่มีชื่อว่าอบรม
ดูแลเด็กพร้อมกับให้ความอบอุ่นเป็นเลิศ
การณ์ก็ปรากฏว่า ลูกหล่อนตื่นเต้นดีใจที่จะอยู่โรงเรียน…ที่จะอยู่กับ
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ครูใหญ่มากกว่าอยู่กับหล่อน
จึงทำให้ลานตาผิดคาดเหมือนกัน แต่เมื่อนึกได้ว่าลูกชายที่กำลังซน
มักรื้อข้าวของ เล่นอะไรเกลื่อนกลาด สามารถที่จะเอาผ้าปูโต๊ะปักฉลุแสน
สวยของหล่อนมาคลุมตัวทำเป็นเสือเล่นกับพ่อ และบางทีพ่อก็ทำตัวเป็นเสือ
ให้ลูกขี่หลัง นั่งอยู่บนผ้าปูโต๊ะราคาหลายพันบาทแล้ว ลานตาก็เลยหักอก
หักใจคิดว่า ‘ก็ดีเหมือนกัน’
เพราะฉะนั้น บัดนี้บ้านหล่อนก็กลับเรียบร้อยเหมือนผ้าที่ถูกรีดและ
เรียบด้วยเครื่องมากกว่าด้วยมือ
เริ่มด้วยเรื่องเงิน
ทุกวันนี้ หล่อนพึง่ โบนัสจากการลงทุนและค่าเช่าส่วนตัวมากกว่าเงินเดือนแต่ละเดือนทีเขา
่ จ่ายให้หล่อนด้วยซ้ำ รอยได้เงินเดือนแค่สามหมืน่ เศษๆ
แบ่งให้หล่อนครึ่งหนึ่ง…เงินไม่ถึงสองหมื่นจะพอใช้พอจ่ายได้อย่างไรในเมื่อ
บ้านหล่อนแสนจะต้องมีค่าดูแลรักษา ค่าคนบริการความสะดวกต่างๆ เช่น
คนทำสวน คนทำความสะอาด นี่เรียกว่าไม่มีคนขับรถด้วยซ้ำ คนใช้ก็เข้า
ไปตั้งสี่คนแล้ว เงินเดือนคนครัวแพงถึงพันห้า คนทำความสะอาดอีกคนละ
แปดร้อย คนสวนอีกพันบาท แค่เงินเดือนลูกจ้างก็หมดไปสีพั่ นหนึง่ ร้อยแล้ว
นอกนั้นจะเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในบ้านอีกสักเท่าใด
ถ้าร้องอุทธรณ์ เขาก็จะบอกว่า
‘อันทีจ่ ริง ถ้าคุณพยายามตัดเรือ่ งฟุม่ เฟือยออกไปมัง่ เราก็อยูได้
่ แต่
นี่เพราะคุณไม่ยอมตัด ถ้าไม่ยอมตัด ก็ต้องเลือกเอาทนควักเนื้อตัวเอง’
ดังนั้น ทุกวันนี้ก็เป็นอันว่าหล่อนจะใช้จ่ายซื้อของแต่งตัว แต่งบ้าน
เพิ่มเติม เลี้ยงผู้คน จัดงานปาร์ตี้ ก็เป็นเงินส่วนของหล่อนทั้งสิ้น
ลานตาเป็นคนชอบจัดงาน หล่อนไม่ชอบทำบ้านให้เหงา เดือนละครัง้
หรือสองครั้งทีเดียวที่หล่อนจะเชิญเพื่อนพ้องมาสังสรรค์กินข้าว เล่นไพ่
สรวลเสเฮฮากัน บางทีก็มีดิสโกในห้องใหญ่ซึง่ ติดเครือ่ งเสียงชัน้ ดีไว้พร้อมจะ
เล่นเพลง บ้านทัง้ บ้านนีมี้ สิง่ ทีรอย
่ พอใจอยูอย่
่ างเดียวคือเครือ่ งเสียง มันเป็น
ของทีเขา
่ ซือ้ หามาเองทัง้ หมด นอกนัน้ แล้ว ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นของทีลาน
่ ตา
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พอใจเลือกเองทั้งหมดเป็นส่วนใหญ่
ต่อจากเรื่องเงินก็เรื่องรสนิยมที่ไม่ค่อยจะเข้ากันสักเท่าไหร่กับรสนิยม
ของหล่อน รอยไม่ชอบของหรูแฟ่ ขณะทีลาน
่ ตาชอบ ‘หลุยส์’ ทีเดียว เหมือนๆ
กับเวลาหล่อนแต่งตัว ต้องมีจีบมีระบายฟุง้ เฟือ่ งทัง้ เรือนกายนัน่ แหละ ขณะที่
เขานิยมของเก๋แต่เรียบ ใช้ได้ทุกกาละ
แล้วก็เรื่องความอยู่ง่ายกินง่าย ซึ่งลานตา ‘ถือ’ มากว่ามันไม่ช่วยยก
ระดับให้ตัวเขาดูเป็นคนพิเศษขึ้นมาเลย
แต่นัน่ แหละ…ถึงอย่างนัน้ หล่อนก็รักเขา…รักเขามาก ทีหล่
่ อนถือสิทธิ์ถือเสียงบ่นบ้าง เอะอะเอาบ้าง ก็เพราะคิดว่าเขาเป็นของหล่อนนั่นเอง
“รอยคะ…โกรธเหรอ” หล่อนง้อเขา เพราะขณะนีหล่
้ อนเริม่ อารมณ์ดี
ขึ้น “แหม…แค่นี้ก็งอน”
หล่อนเป็นอย่างนี้…อย่างนี้ตลอดมา รอยเองก็รู้…แต่เมื่อมันซ้ำซาก
มากมายหลายครั้ง เขาก็เบื่อ…พอเริ่มเบื่อ ชีวิตก็ชักจะไม่เป็นสุข…หาก
หล่อนไม่จู้จี้ เขาก็อารมณ์ดีพอที่จะมีวันหวานกับหล่อนเหมือนเคย แต่พอ
หล่อนเอะอะกรี๊ดกร๊าด ชั่วโมงที่ว่าหวานอยู่บ้างนั้นก็มักดับวูบลงไป กว่าจะ
เยียวยาให้มันคุขึ้นมาอีกและร้อยจนได้การก็…ค่อนข้างสาย
“ไม่ได้งอนอะไรหรอกน่า” เขาตอบเรียบๆ แต่ยังไม่ได้หันกลับ
ลานตามีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือโกรธง่ายหายเร็ว
ส่วนเขาก็มีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือโกรธช้าแต่หายยาก
เมื่อตอนแต่งงานใหม่ๆ เขาแทบจะเป็นมนุษย์ประเภทไม่เคยโกรธ
เป็นคนอยู่ง่ายว่าง่ายที่สุด ทำอะไรที่ไหนก็ทิ้งไว้ตรงนั้น ของแพงเท่าแพง
หายหกตกหล่นไปก็ไม่เคยเสียดาย พอมามีเมีย…เมียซึ่งเป็นผู้หญิงพิถีพิถัน
เนือ้ ตัวหอมจรุง ห้องหับสวยหวาน คลุง้ กำจายด้วยสเปรย์หอม เขาเริม่ ถูก
เคี่ยวเข็ญให้ละเลิกจากการเป็นตัวเองไปเป็นตัวหล่อน
นัน่ แหละ…รอยจึงเริม่ โกรธเป็น แต่แรกก็ใช้อาการนิง่ เป็นคำตอบนานๆ
ไปทนไม่ไหว หนักเข้าก็ต่อปากต่อคำจนถึงขั้นทะเลาะได้ถ้าโอกาสอำนวย
“ไม่งอนแล้วทำไมทำท่าเหมือนจะไม่เจอหน้ากันอีกแล้วล่ะ” หล่อน
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กระซิบเซ้าซี้ แขนยังคงกอดโอบเขา และซุกตัวเข้ามาเบียด
ในคืนทีได้
่ เสพสุรายาเมาบางคืน เขามักมีอารมณ์เชยชิด หากหล่อน
จะไม่ทำตัวเป็นผู้หญิงปากปลาร้าขึ้นมาในค่ำคืนนั้น…เหมือนอย่างคืนนี้
“คุณดูตัวคุณเองดีกว่า” เขาตอบสั้นๆ งึมงำ
แต่ลานตาก็ดื้อจูบเขา
“ขอโทษทีนะจ๊ะ” หล่อนว่า…ยามหวาน หล่อนหวานได้ หวานแค่ไหน
ก็หวานได้ เพียงแต่ต้องไม่ใช่ชัว่ โมงทีหล่
่ อนเกิดคลัง่ อยากจะปราบเสีย้ นหนาม
ที่ทำให้โต๊ะโตกของหล่อนมีข้าวของตกหล่นเปรอะเปื้อนอยู่เท่านั้น “ถ้าจะ
ขุ่นเคืองกันด้วยเรื่องขี้หมูขี้หมาแบบนี้ละก็”
“ไม่ใช่ขีหมู
้ ขีหมา
้ นะคุณนะ” รอยพลิกตัวนอนหงาย และพูดชัดเจนใน
ความมืด
เมื่อหล่อนอยากพูด เขาก็จะพูด
ความจริงก็เคยพูดกันมาแล้ว ไม่รู้กี่หนกี่คราว
“คุณก็รู้ว่าผมเป็นคนยังงี้ คุณเองก็เป็นยังงั้น ผมไม่เคยพยายาม
เปลี่ยนคุณ อะไรที่ไม่ชอบก็เลี่ยงซะ แต่ทำไมคุณถึงอยากจะเปลี่ยนผมนัก
มันเป็นยังไง”
“รอยคะ คุณควรยอม ถ้ามีใครคนหนึ่งบอกว่าทนคุณไม่ไหว…จริงๆ
นะคะ ฉันเองก็ไม่อยากบ่นหรอก แต่มันอดไม่ได้ อดไม่ได้ซักที” ความจริง
หล่อนก็คงเจ็บใจตัวเองเหมือนกันทีหลุ
่ ดปากบ่นว่าเขาออกมาทุกครัง้ ทีเขา
่ ทำ
บ้านรก “ถ้าเป็นรม ฉันเอ็ดได้ ตีได้ แต่นีเป็
่ นคุณ จะให้ฉันทำยังไงกับคุณดี
ก็ไม่รูนะคะ…รอย…ใน
้
เมือ่ คุณเป็นคนไม่มีระเบียบ แล้วก็ไม่พยายามปรับปรุง
ตัวเอง…”
“ผมบอกคุณกี่หนแล้วว่าปรับไม่ได้ ผมเป็นคนยังงี้เอง คุณก็รู้ว่าผม
เป็นยังงีมา
้ ตัง้ แต่เมือ่ สิบปีก่อน” เสียงเขาเคร่งขรึมไม่จางโกรธลงไป “แต่คุณ
ก็พยายามจะเคีย่ วให้ผมเป็นไอ้อะไรอีกซักไอ้นึงทีมั่ นเรียบร้อยเป็นผ้ารีดแล้ว…”
“เอาละค่ะ…เอาละ…ต่อไปนี้ ฉันจะไม่ปริปากอีกละ” หล่อนพูดพลาง
ทอดถอนใจมือ่ เห็นว่าเรือ่ งทะเลาะบนเตียงจะบานปลายจนไม่จบลงได้ในคืนนี้
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“คุณจะทำได้นานแค่ไหนเชียว” เขาถาม เพราะรู้ว่าไม่จริง…พรุ่งนี้
หล่อนอาจจะเฉยได้ แต่พอสักเจ็ดวันผ่านไป หล่อนก็จะเริ่มบ่นอีก…ขอให้
ได้บ่นสักประโยคสองประโยคก็ยังดี
“ได้ก็แล้วกันน่า” หล่อนจูบเขาเบาๆ ข้างคาง
แต่ใจรอยแห้งผากเสียแล้ว…มันค่อยๆ แห้ง ไม่ใช่เพิ่งแห้งคืนนี้ดอก
…มันหมดจิตหมดใจมาหลายปีทีเดียว เมียซึง่ ตีกรอบทุกสิง่ ทุกอย่างให้ผัวเดิน
นั้น สามารถจะทำให้ชีวิตซึ่งหวังไว้ว่าจะเปี่ยมสุขสดใสอย่างยิ่ง กลายเป็น
โรยราไปได้โดยไม่คาดฝัน
รอยมาคิดทบทวนได้ว่า ระหว่างทีเขา
่ อยูกั่ บหล่อนนี้ เขาเคยทำอะไร
บ้างที่นับว่าเป็นอิสระแก่ตัว ตอบได้ว่า ไม่มี
แม้แต่เสือ้ ผ้า หล่อนก็ตัดเย็บให้เขา อาหารก็ฝีมอื หล่อน เขาจะต้อง
ไปทำงานเช้า กลับไม่เกินหนึง่ ทุม่ เพือ่ ร่วมโต๊ะอาหารเย็นทุกมือ้ เสาร์อาทิตย์
ออกไปรับลูกกลับจากโรงเรียนด้วยกัน พาลูกไปเล่นที่สวนสนุกบ้าง ว่ายน้ำ
บ้าง กลับบ้านดูหนังจากวิดโี อ ส่วนเขาก็ฟังเพลงไปตามประสา บางวันหยุด
มีเพื่อนฝูงมากินข้าวกินเหล้าบ้าง หรือชวนกันไปพักผ่อนตามจังหวัดใกล้ๆ
บ้าง ก็เท่านั้นเอง เขาไม่เคยเดินออกจากตารางเหล่านี้ได้เลย
แถมท้ายด้วยรายการกวดขันให้เขาทำนั่นละเว้นนี่เข้าไปอีกด้วย…
โอย…ชีวิต!
นี่ถ้าเขาไม่รักหล่อนมากถึงขนาดที่…แม้ว่าความโรยราจะเข้าครอบงำ
หัวใจ หากความเยื่อใยและความดีหลายอย่างของหล่อนยังคงผูกเขาไว้บ้าง
แล้วละก็ เขาก็เห็นจะเตลิดเปิดเปิงไปนานนักแล้วทีเดียว
“อย่าสัญญาเลย คุณทำไม่ได้หรอก ผมรู้ว่าคุณทำไม่ได้ เราต่างก็
เปลี่ยนตัวเองไม่ได้”
ลานตาได้แต่ทอดถอนใจ…ดูเหมือนเขาไม่มีท่าว่าจะอ่อนโยนเข้าหา
หล่อนเลย
“ฉันเองก็หมดปัญญา ฉันคิดว่าเป็นเมียที่ดีที่เพียบพร้อมที่สุดแล้วนะ
คะ…ไหน…คุณว่ามาซิว่าฉันไม่ดีตรงไหน”

กฤษณา อโศกสิน
๓๐

ใช่…หล่อนคิดอยู่เสมอว่าหล่อนเป็นเมียเลอเลิศ หนึ่งไม่มีสองทีเดียว
…ก็ถูกอีก ถ้าจะว่าหล่อนเอาใจใส่ปรนนิบัติเขาอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง
“คุณไม่มีความเป็นกันเอง” รอยบอก
อันที่จริง เขาคิดมานานมากแล้วว่าเมียเขานี้เข้าลักษณะไหน
“บรรยากาศที่คุณให้ผมกับลูกไม่มีความอบอุ่นเลย”
“รอย!” หญิงสาวอุทาน หล่อนไม่เคยตกใจต่อคำไหนมากเท่าคำนี้
เนือ่ งด้วยเป็นคนทีถื่ อสาในเรือ่ งเล็กๆ น้อยๆ เสมอมา “ทำไมคุณว่าฉันยังงัน้ คะ
ทำไมคุณช่างสรรหาคำมาว่าได้เจ็บแสบเหลือเกิน…รู้มั้ยว่าฉันเสียใจ เสียใจ
มากจริงๆ”
ว่าแล้ว หล่อนก็ปล่อยมือจากแผ่นอกเขา
น้ำตาแล่นขึน้ มาเต็ม แล้วหล่นร่วงลงทางปลายตา… ‘ไม่มีความอบอุน่ ’
คำนีสบประมาท
้
ความเป็นเมียเป็นแม่อย่างร้ายแรงจนหล่อนไม่คิดว่าจะทนได้
“ปีที่แปดนะคะ ปีที่แปดแล้วใช่ไหมคะ คุณถึงพูดคำนี้ออกมา”
หล่อนไม่ยอมเข้าใจตามเคย รอยคิดอย่างท้อแท้…ขณะที่น้ำเสียงอีก
ฝ่ายหนึ่งสั่นสะท้านแสดงว่าร้องไห้
“แต่มันเป็นยังงัน้ จริงๆ ตา” เขายืนยัน “ตลอดเวลาทีเรา
่ เป็นผัวเมีย
กัน คุณไม่เคยให้ความเป็นกันเองอบอุ่นกับผม คุณทำให้ผมรู้สึกทุกวันว่า
ผมออกไปจากทำเนียบรัฐบาล แล้วก็กลับเข้าทำเนียบตอนเย็น”
คราวนีหล่
้ อนสะอืน้ แรงจนเนือ้ ตัวสัน่ ไหวไปหมด พลางผุดลุกจากเตียง
“คุณพูดยังงี้…หมายความว่า…ทุกอย่างที่ฉันทำเพื่อเราทั้งสามคน…
ไม่มีดีเลย งั้นหรือคะ”
“ดี…ตา…แต่มันดีจนเลิศ…จนผมเอียน” รอยเองก็ต้องลุกขึ้นนั่งห้อย
เท้ากับขอบเตียง…ค่ำคืนดูร้อนผ่าวไปทั่ว ไม่มีความสุขเหลืออยู่ตามที่นอน
สปริงและผ้าปูปลอกหมอนดอกสวยหรูอีกแล้ว…มันมีแต่ความเบือ่ ระอาชาชิน
ที่ปราศจากชีวิตจิตใจ
นีถ้่ าไม่ได้เพือ่ นสนิทอีกกลุม่ หนึง่ คอยพบปะสรวลเสกันบ้างแล้วคฤหาสน์
นี้จะกระด้างเยือกเย็นสักปานไหนก็ไม่รู้ รอยคิด

