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คำนำ
สำนักพิมพ์เพื่อนดี

ความรักมีหลายรูปแบบ รักแรกอาจสมหวังสำหรับคนมากมาย หรือ
บางครั้งเป็นเพียงทางผ่านของอีกหลายคู่ แม้กระนั้นคนที่หมายใจว่ารักที่สุด
เมื่อถึงวันหนึ่งที่กาลเวลาได้พิสูจน์ กลับพบว่า…บางครั้งคนเหล่านั้นไม่หลง
เหลือความรักให้แก่กนั อีกต่อไปแล้ว ซ้ำร้ายยังกลายเป็นศัตรูกนั เสียอีก หรือ
ว่า…รักอย่างเดียวจะยังไม่พอ!
ทัง้ นีเ้ พราะ…รักย่อมต้องการความเข้าใจ การปรับตัว และการยอมรับ
สถานะ เงื่อนไขที่แวดล้อมของผู้เป็นที่รักได้
บางคนเปรียบเปรยว่า ‘การแต่งงานเป็นเรือ่ งของคนสองคน…ไม่เกีย่ ว
กับครอบครัวของเขาสักน้อย’ คิดเพียงเท่านั้น ความรักอาจจะไม่ยืนยาว
เพราะปราศจากความเข้าใจดังว่า ฉะนัน้ ความรักอย่างเดียวคงไม่ใช่จดุ หมาย
ปลายทางที่จะอยู่กันมั่นคงเสมอไป
รั ก อย่ า ง ‘มิ รั น ตี ’ หญิ ง สาวผู้ ทั้ ง รั ก และเข้ า ใจความผู ก พั น ระหว่ า ง
‘พระเอก’ ในดวงใจของเธอ กับน้าสาวที่เขาเทิดทูนบูชา จึงเป็นความรักที่
สมบูรณ์แบบระหว่างคนสามคน และลงเอยได้อย่างราบรื่นสวยงามที่สุด
‘ป.ล.ด้วยรักและเข้าใจ’ คือบทสรุปของนวนิยายรักโดยนักเขียนลือนาม
ท่านนี้…ที่น่าติดตาม

จากใจผู้เขียน
ชูวงศ์ ฉายะจินดา

ในทางพระพุทธศาสนา ได้แบ่งความรัก (ปิยัง) ออกเป็น ๔ ประเภท
ได้แก่ ราคะ คือ ความรักที่เกิดจากความต้องการทางเพศ สิเนหา คือ
ความรักที่เกิดจากสัญชาตญาณ เปมัง คือ ความรักที่เกิดจากความผูกพัน
และ เมตตา คือ ความรักทีเ่ กิดจากการฝึกให้เกิดการมีคณ
ุ ธรรมขึน้ ในจิตใจ
ในแง่มุมความรักของมนุษย์ปุถุชนแล้ว ความรักเป็นดั่งของเลอค่า
เกินกว่าจะเสกสรรถ้อยคำใดๆ มาพรรณนาได้ บางครั้งแม้เอื้อมสุดปลายมือ
ก็มอิ าจไขว่คว้ามาครอบครอง แต่บางครัง้ แม้เพียงคิดทีห่ มายจะเอือ้ มมือคว้า
ความรักนัน้ ก็ถงึ กับลอยละลิว่ มาให้ชนื่ ชมโสมนัส นำมาซึง่ การครองคูเ่ ป็นสามี
ภรรยากันในที่สุด
เมือ่ พินจิ ให้ลกึ และมองข้ามความรักไป อีกองค์ประกอบหนึง่ นีเ่ ป็นส่วน
ผสมให้ความรักยั่งยืนนั้นก็คือ ความเข้าอกเข้าใจ อันเป็นสิ่งที่คอยประคอง
ให้ความรักนั้นยาวนานผาสุก
หากบรรณพิภพนี้ก่อกำเนิดขึ้นจากความรักและความเข้าใจแล้วไซร้
ส่วนประกอบสองสิ่งที่กล่าวข้างต้นก็จะอยู่มั่นคงชั่วนิจนิรันดร์
ด้วยเหตุนี้เอง ความรักและความเข้าใจจึงนับว่าเป็นมหาโอสถขนาน
เอกโดยแท้ที่จะช่วยเยียวยาและแก้ไขเรื่องราวปัญหาต่างๆ ให้ยุติลงได้
เช่นนีแ้ ล้วจึงสรุปได้วา่ ความรักและความเข้าใจต่างเป็นส่วนผสมชัน้ เลิศ
ที่ลงตัวอย่างที่สุด
รัฐวิกตอเรีย นครเมลเบิร์น ประเทศออสเตรเลีย
๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ; ๒๒: ๐๓: ๐๕ น.
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๑
ที่เก้าอี้นอนเล่นข้างหน้าต่างกระจกยาวถึงพื้นแบบฝรั่งเศส ซึ่งเป็น
หน้าต่างด้านตะวันตกของห้องนั่งเล่นของเจ้าของบ้าน มีสตรีวัยสี่สิบผู้หนึ่ง
นอนเอนๆ ในท่าสบาย เธอผู้นี้ยังมีความสาวและความสวยเหลืออยู่มากพอ
ที่สตรีวัยเดียวกันจะพึงริษยา รูปร่างของเธอยังคงโปร่งบาง ผิวพรรณยังคง
ผ่องใสด้วยการดูแลรักษา และความช่วยเหลือของเครือ่ งสำอางชัน้ เลิศ และ
แม้ดวงตาซึง่ เป็นจุดทีฟ้่ องวัยได้มากทีส่ ดุ บนใบหน้าก็ยังคงส่งประกายแวววาว
มีริ้วรอยแห่งความมีอายุเพียงเล็กน้อยจนแทบสังเกตไม่เห็น
ขณะนีด้ วงตาคูนี่ กำลั
้ งมองทะลุหน้าต่างกระจกใสลงไปจับจ้องอยูที่ ภาพ
่
ในสวนดอกไม้ข้างล่างเขม็ง ครัน้ แล้วประกายจากดวงตายาวรีคูนั่ น้ ก็ขุน่ มัวลง
ในฉับพลัน ความอิม่ เอิบในใบหน้าปลาสนาการไป ราวกับดอกไม้ทีกำลั
่ งเบ่ง
บานสดใสถูกสาดด้วยน้ำร้อนจนเหี่ยวเฉาไปในพริบตาเดียว!
ร่างสูงผึง่ ผายของชายหนุม่ วัยใกล้เบญจเพสกำลังเดินคลอคูกั่ บสาวน้อย
ร่างแบบบาง วัยอ่อนกว่าฝ่ายชายเพียงสองหรือสามปี ทั้งสองช่างเป็นคู่ที่
เหมาะสมกันด้วยประการทัง้ ปวง ทัง้ ด้วยวัยวุฒและ
ิ คุณวุฒิ ยิง่ ถ้าพูดถึงด้าน
รูปลักษณ์และฐานะความเป็นอยู่ ก็ยิง่ ดูเหมือนว่า เขาทัง้ สองจะมีคะแนนแห่ง
ความเหมาะสมเพิ่มขึ้นอีก
มือของฝ่ายชายโอบเอวฝ่ายหญิงขณะที่พากันเดินชมดอกไม้จากต้นนี้
ไปกอโน้น อีกมือหนึง่ ชีชวนชม
้
ความงาม แม้ในระยะไกลผูที้ จ้่ องมองอยูก็่ ยัง
สังเกตได้ว่า สีหน้าของเขาทั้งคู่เอิบอาบซาบซ่านด้วยความสุข
หนุม่ สาวคูนั่ น้ ต่างฝ่ายต่างก็รักกัน ความใกล้ชิดสนิทสนมทีถู่ กเลีย้ งมา
ด้วยกันเป็นเวลาร่วมสิบปี ทำให้ความรักของเขาทั้งคู่พอกพูนขึ้นทีละน้อย
ต่างก็มัน่ ใจในกันและกัน ต่างก็มีความหวังจะได้ใช้ชีวติ ร่วมกัน เมือ่ ฝ่ายหญิง
จะสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

ชูวงศ์ ฉายะจินดา
๘

หากสำหรับสตรีที่เฝ้ามองภาพนั้นอยู่ วันนั้นคงจะเป็นวันที่แสงแห่ง
ความหวังในชีวิตของเธอดับวูบลง!
สายตาของผูมี้ อาวุโสทีจั่ บจ้องลงมาคงมีกระแสรุนแรงประหลาด จึงทำ
ให้ศัลก์เงยหน้าขึ้น เบนสายตาจากดวงหน้าคนรักมองขึ้นไปบนตึก ครั้นแล
เห็นม่านสีเข้มที่เคยห้อยบังแดดอยู่ที่ประตูกระจกถูกเลื่อนห่างออกจากกัน
เขาก็บอกหญิงสาวที่เดินคลออยู่ไม่ห่างว่า
“น้ารุมตื่นแล้วละ ดา ผมต้องรีบขึ้นไปแล้ว เดี๋ยวโดนต่อว่าอีก”
ดาลัดแลตามสายตาของคนรักขึน้ ไปยังจุดเดียวกันแล้วก็พยักหน้าน้อยๆ
แววตาชื่นมื่นสลดลง
“ไปเถอะค่ะ ศัลก์ ดาจะเข้าห้องละ”
“อ้าว ไม่ขึ้นไปด้วยกันหรือ ผมไม่อยากให้ดาหลบหน้าน้ารุมเลย”
“ดาก็ไม่ได้หลบนี่คะ เวลาทานข้าวก็เจอกันทุกมื้อ”
“แต่เวลาอื่น ดาไม่เคยเข้าหาน้ารุมเลยนี่ ผมกลัวน้ารุมจะไม่รักดา”
อาการแค่นยิ้มเจือขึ้นในดวงหน้ารูปยาว สีหน้าเศร้าสร้อยอยู่เป็นนิจ
ของหญิงสาว
“ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะ คุณอาก็ไม่รักดาอยูแล้
่ วละ” เน้นเสียงตรงคำว่า
‘อยู่แล้ว’
“แต่ผมก็อยากให้เธอรักดาขึน้ บ้าง” มือแข็งแรงของชายหนุม่ บีบมือน้อย
เบาๆ
ดาลัดกัดริมฝีปากบางซีดเซียวของหล่อนแน่นก่อนจะพูดว่า
“ดาไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้”
“เป็นได้ซิจ๊ะ เพียงแค่ดาจะพยายามเท่านั้น” ชายหนุ่มปลอบ ตบ
หลังมือเรียวบางที่อยู่ในมือเขาเบาๆ
“เราไม่ขาดทุนอะไรนี่ มีแต่ดีขึน้ กับเสมอตัว ถึงหากน้ารุมจะไม่รักดา
มากขึน้ เพราะการทีดา
่ หมัน่ เข้าหาเอาอกเอาใจเธอ แต่เธอก็จะเกลียดดาไม่ลง
จริงมั้ยล่ะจ๊ะ”
“ศัลก์คิดอย่างนัน้ หรือคะ” คิว้ เรียวยาวของหญิงสาวเลิกขึน้ นิดๆ คล้าย

ป.ล.ด้วยรักและเข้าใจ
๙

เยาะ

ชายหนุ่มยิ้มแจ่มใส มองสบตาคนรักนิ่งแทนคำตอบ
“ตกลงค่ะ ดาจะไปหาคุณอาด้วย” ดาลัดพยักหน้าอย่างไม่สเต็
ู้ มใจนัก
“ว่าง่าย น่ารักจัง” ศัลก์ชม มือประคองไหล่คนรักเข้ามาใกล้ ก้มจูบ
แผ่วๆ ที่หน้าผากเนียนเกลี้ยงนั้น แล้วก็เดินประคองหล่อนในท่านั้นเรื่อยมา
จนพ้นบริเวณสวนดอกไม้ ถึงสนามโล่งด้านข้างตึกจึงละมือจากการโอบประคองคนรัก คงเพียงแต่เดินเคียงคู่กันขึ้นมาบนตึก
***
คุณอภิรุมยังคงนอนตะแคงหันหลังให้ประตูห้องไม่ขยับเขยื้อน แม้จะ
ได้ยินเสียงฝีเท้าแผ่วๆ เดินเข้าประตูมา ศัลก์หันไปมองตาคนรัก กระซิบว่า
“น้ารุมงอนอีกแล้ว ดากลับไปห้องก่อนเห็นจะดี”
สายตาของหญิงสาวทีมอง
่ ด้านหลังของผูที้ น่ อนตะแคงอยูบน
่ เก้าอีนอน
้
บอกความชิงชังอย่างเห็นได้ชัด หล่อนเมินกลับมาพยักหน้ากับคนรัก แล้ว
ก็หันกลับออกไปจากห้องอย่างเร็ว เกือบเป็นสะบัด
ศัลก์มองตามพลางถอนใจยาว ส่ายหน้ากับตัวเองอย่างอึดอัด เขา
เข้าไปคุกเข่าข้างเก้าอีนอน
้
มองหน้าทีเห็
่ นเพียงเสีย้ วเดียวนิง่ อยูครู
่ หนึ
่ ง่ รูด้ ี
ว่าคุณอภิรุมกำลังแสดงบท ‘งอน’ ดังที่เธอเคยแสดงอยู่เป็นประจำ เมื่อเขา
ทำสิ่งที่ไม่ถูกใจเธอแม้จะมิได้ตั้งใจ การอยู่ด้วยกันมาเป็นระยะเวลาถึงสิบปี
ทำให้ศัลก์อ่านความรู้สึกของสตรีผู้มีพระคุณได้ง่ายเท่าๆ กับการอ่านหนังสือ
“น้ารุมครับ ผมกลับมาแล้ว” เขาพูดเบาๆ
สตรีสูงวัยยังไม่ขยับเขยือ้ น ศัลก์รูว่้ าเธอกำลังน้อยใจ เขาเห็นริมฝีปาก
ของเธอกำลังสั่นนิดๆ แม้ว่าจะหุบไว้สนิท
เขาจับมืออันมีนิว้ ขาวยาวเรียว ประดับแหวนทีหั่ วเป็นอัญมณีสูงค่าไว้
ถึงสามวง ปลายเล็บเคลือบสีม่วงเข้มเหลือบมุกที่เจ้าของทอดไว้บนตักขึ้น
แนบแก้ม ถามเสียงประจบประแจง
“น้ารุมครับ โกรธศัลก์เรื่องอะไรเนี่ย”
คุณอภิรุมดึงมือกลับคืนไปโดยแรงใกล้เคียงกับการกระชาก แต่เสียง
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ตอบเรียบสนิท
“ไม่ได้โกรธ”
“ไม่จริงครับ น้ารุมต้องโกรธผมแน่ๆ”
“ก็เธอทำอะไรที่คิดว่าฉันจะโกรธ”
“ผมคงขึ้นมาหาน้ารุมช้าไป”
“คง…อ้อ แปลว่าเธอยังไม่คิดว่าเธอขึ้นมาช้า” เสียงเรียบๆ นั้นย้อน
ถามทันควันโดยที่ผู้ถามมิได้หันหน้ามา
“คิดครับ ผมกราบขออภัยด้วย” พร้อมกับทีพู่ ดชายหนุม่ กราบลงทีขา
่
ซึ่งซ่อนอยู่ในกางเกงสีม่วงเข้ม
“ทีผม
่ ไม่ได้ขึน้ มาทันทีทีกลั
่ บจากทำงานก็เพราะนึกว่าน้ารุมกำลังหลับ”
“อ้อ คงดีใจแทบตายที่จะไม่ต้องขึ้นมา”
“เปล่าเลยครับ เรื่องอะไรผมจะดีใจ อยากคุยกับน้ารุมจะแย่”
“ตอแหล!” ถ้อยคำนัน้ ดูรุนแรง แต่เมือ่ ถูกกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนๆ แกม
เอ็นดู จึงกลายเป็นคำเย้ามากกว่าจะเป็นคำบริภาษ
ศัลก์อมยิ้มฉวยมือนุ่มๆ ขึ้นมาแนบแก้มอีกครั้ง รู้ว่าตอนนี้เธอคงไม่
กระชากหนี แล้วก็จริงๆ เขาพูดแกมหัวเราะว่า
“น้ารุมโกรธ ทำไมไม่ตบหน้าผมซักฉาดสองฉาดล่ะครับ”
“ธุระอะไร ฉันไม่อยากเจ็บมือ”
ชายหนุ่มหัวเราะดัง แกล้งยกมือขาวๆ นุ่มๆ ที่ยังอยู่ในมือของเขาขึ้น
จับตบแปะๆ ลงบนแก้มตัวเอง
“เจ็บหรือเปล่าครับ น้ารุม”
คุณอภิรุมกลั้นยิ้มไม่อยู่ ดึงมือไปเสียพลางหันหน้ามา สายตาอันมี
แววหวงแหนอย่างประหลาดมองจับอยู่ที่ใบหน้าอันเป็นที่รักอยู่เป็นครู่ นาน
จนชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดใจ ครั้นแล้วเธอจึงถามว่า
“ดาไปไหนซะล่ะ”
“คงอยู่ที่ห้อง ถ้าน้ารุมอยากพบผมจะไปตามให้นะครับ” เขาขยับตัว
ลุกขึ้น
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“ไม่ต้องไปตาม เธอลากเก้าอี้ตัวนั้นมานั่งตรงนี้หน่อยซิ” นิ้วยาวขาว
ผ่องด้วยเครือ่ งประทินผิวชัน้ สูงชีไป
้ ยังเก้าอีนั้ ง่ เล่นเบาะฟองน้ำหุม้ ผ้าไหมทีตั่ ง้
อยู่ข้างตู้เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องใหญ่มุมห้อง
ครั้นชายหนุ่มผู้อยู่ในฐานะหลานทำตามแล้ว เธอจึงถามว่า
“เมื่อกี้คุยอะไรกับดาบ้าง”
ศัลก์อึ้งไปด้วยความรู้สึกอันบอกไม่ถูก
“ที่ไหนครับ”
“ก็ที่ในสวนน่ะซี นึกว่าน้าไม่เห็นรึ”
“อ๋อ…” ผิวหน้าของชายหนุม่ มีสีเข้มขึน้ เล็กน้อย “ผมไม่ยักรูว่้ าน้ารุม
เห็น”
“อย่าไถล ฉันถามว่าคุยอะไรกัน” เสียงคุณอภิรุมค่อนข้างเข้ม
“ผม…เอ้อ…”
“อย่าโกหกนะยะ ถ้าเธอโกหก ฉันดูตาเธอก็รู”้ เป็นถ้อยคำดักคอขึน้
ก่อน สายตาค่อนข้างดุจ้องที่ใบหน้าคมสันของอีกฝ่ายหนึ่งไม่กะพริบ
“ผมไม่โกหกน้ารุมหรอกครับ แต่บางที…ผมก็กลัวว่า…น้ารุมจะไม่ชอบ
ฟังความจริง” ศัลก์ก็พูดตรงๆ ความมัน่ ใจในความรักของผูมี้ อาวุโสทำให้เขา
กล้าพูดกล้าทำอยู่เสมอ
“ก็อาจจะจริงของเธอ แต่ที่สิ่งเธอต้องทำ ก็คือพูดความจริง” เป็น
เสียงเฉียบขาดที่เขาไม่ค่อยได้ยินบ่อยนัก
ศัลก์ถอนใจเบาๆ ลดสายตาลงมองมือตัวเองที่ประสานอยู่บนเข่า
“ผมพูดกับดาอยู่ถึงเรื่องของเรา”
“เรื่องของเรา?”
“ครับ เรื่องของผมกับดา”
“อ๋อ เกีย้ วกันละซี” ปากทีเคลื
่ อบลิปสติกสีม่วงเข้มตามสมัยนิยมแย้ม
คล้ายเยาะ ทำให้หน้าของชายหนุ่มร้อนผ่าวขึ้น เสียงออกจะห้าวเมื่อตอบ
“ถ้าคำว่า ‘เกีย้ ว’ ของน้ารุม หมายถึงการทีผม
่ พูดจาอ้อนวอนให้ดารับ
รักผมละก็ ไม่ใช่หรอกครับ”
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“แน่ละ คนอย่างแม่ดา ไม่ต้องเสียเวลาเกี้ยวก็ได้”
ใบหูของศัลก์ร้อนขึน้ มาทันที นีถ้่ าคนพูดเป็นใครก็ตามทีไม่
่ ใช่ ‘น้ารุม’
ผู้เลี้ยงและรักเขามาตลอดเวลาสิบปีมานี้ละก็…คงน่าดูแน่
“น้ารุมครับ ผมรักน้ารุมนะครับ แต่ผมก็รักดาด้วย ผมไม่อยากให้
น้ารุมพูดจาดูถูกเธอแบบนี้”
“ฉันไม่ได้ดูถูก ฉันเพียงแต่พูดความจริง”
“งัน้ ก็แล้วแต่น้ารุมจะพูดเถอะครับ ผมไม่มีสิทธิจะ
์ ห้าม เป็นธรรมดา
ของแม่เลี้ยงกับลูกเลี้ยง…”
“อ้อ นี่เธอนึกว่าที่ฉันเกลียดขี้หน้าเด็กคนนั้น เพราะมันเป็นลูกของ
เสีย่ ละซี” คุณอภิรมุ หมายถึงอดีตสามีมหาเศรษฐีของเธอซึง่ ได้ล่วงลับไปตัง้ แต่
ดาลัดยังเด็กๆ
“ก็ผมไม่เห็นมีเหตุอื่นนอกจากนี้นี่ครับ น้ารุม”
คุณอภิรุมอึ้งไปนิดหนึ่ง ในที่สุดก็กล่าวว่า
“ก็ตามใจ คิดเสียงั้นก็ได้ ก็ดีเหมือนกัน”
ศัลก์นิ่ง เม้มปาก สายตาจับอยู่เพียงมือของตัวเอง คุณอภิรุมจึง
กล่าวต่อไปว่า
“เอ้า ไหนว่าไปซิ ทีเธอ
่ ว่าพูดเรือ่ งของเธอกับแม่ดาน่ะ ถ้าไม่ใช่เรือ่ ง
เกี้ยวกันละก็ แล้วมันเป็นเรื่องอะไร”
“เก๊าะเรื่องผมจะแต่งงานกับดาน่ะซิครับ”
“อ้อ” อีกฝ่ายอุทานได้คำเดียวแล้วก็อึ้ง อึดใจต่อมาชายหนุ่มก็ได้ยิน
เสียงหัวเราะเชิงเห็นขัน แต่ทว่าเขามิได้มีโอกาสเห็นแววตาของเจ้าของเสียง
หัวเราะนั้น เพราะเขาคงมองต่ำเพียงเข่าของตนเองอยู่ตลอดเวลา
“หนุ่มๆ สาวๆ สมัยนี้เขาเก่งจริ๊ง สามารถจัดการแต่งงานกันได้เอง
โดยไม่ต้องปรึกษาผู้ใหญ่”
“ผมไม่ได้หมายความว่าจะจัดการกันเอง ผมเพียงแต่พูดตกลงกับดา
ก่อนแล้วจึงจะมาเรียนขอความกรุณาน้ารุม”
“อ้อ แล้วเธอคิดว่าพูดกับใครสำคัญกว่ากันล่ะ กับแม่ดา หรือกับฉัน”
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ศัลก์อึ้ง งงไป ไม่เข้าใจคำถามนั้น
“ฉันหมายความว่า ถ้าแม่ดาตกลงแต่งงานกับเธอ แต่ฉันไม่ตกลง เธอ
จะแต่งได้หรือ”
ดวงตาดำเข้มของชายหนุม่ เหลือบมองใบหน้าทียั่ งสาวเกินวัยของญาติ
ผู้มีอาวุโสอย่างฉงน
“ทำไมน้ารุมจะไม่ตกลงล่ะครับ ดามีข้อบกพร่องอะไรที่น้ารุมรังเกียจ
หรือครับ”
“ฉันอาจไม่ตกลง ในแง่ทีเธอ
่ มีข้อบกพร่องไม่สมกับลูกเลีย้ งของฉันมัง่
ไม่ได้หรือไง” คุณอภิรุมย้อนถามทีเล่นทีจริง
“เป็นไปไม่ได้หรอกครับ ผมรู้ว่าน้ารุมรักผม ไม่ใช่ดา”
คำตอบซื่อๆ ของชายหนุ่มผู้ถูกนับเป็นหลานกระทบใจผู้ฟังจนเธอรู้สึก
หน้าร้อนผ่าวขึ้น เลยส่งเสียงแหวให้แก้เก้อ
“เด็กขี้ตู่! ตัวน่ะมีดีตรงไหนฉันถึงจะไปรักยะ”
“ถึงผมเลวยังไง น้ารุมก็รักผม ผมรู้” ศัลก์ยืนยันพลางยิ้ม จับมือ
ขาวๆ นัน้ มาแนบแก้มอีกครัง้ ตาปรอยประจบทีเหลื
่ อบขึน้ มองหน้า ทำให้คณุ
อภิรุมอดที่จะยิ้มอย่างเอ็นดูไม่ได้

๒
“คุณผูห้ ญิงคะ อาหารพร้อมแล้วค่ะ” เสียงแม่สมจิตดังขึน้ ทีริ่ มประตู
หล่อนนั่งคุกเข่าไม่กล้ามองเข้ามาหรอก เวลาคุณหลานชายกำลังอยู่สองต่อ
สองกับ ‘คุณน้า’ เกรง ‘คุณผู้หญิง’ ของหล่อนจะทำตาเขียวให้น่ะซี
“ลงไปกินข้าวกันเถอะ” คุณอภิรุมเอ่ยชวน พลางขยับตัวลุกขึ้นจาก
เก้าอี้ ครั้นชายหนุ่มยื่นแขนเข้ามาให้เกาะ เธอก็ปัดออก ทำตาเขียวให้
“อุ๊ย ฉันยังไม่แก่จนลุกไม่ไหวหรอกย่ะ ไปประคองแม่ดาเถอะไป๊”
“อ้อ ผมเพิง่ รูเดี
้ ย๋ วนีว่้ าน้ารุมน่ะ ยังสาว แต่ดาน่ะ แก่แล้ว” ชายหนุม่
ยิ้มในหน้า ไม่รู้ตัวเลยว่าคำยั่วเย้าของเขาได้กระทบใจสตรีผู้มีอาวุโสเข้าโดย
แรงทีเดียว เป็นเหตุให้สีหน้าของเธอตึงขึ้นมาทันควัน เสียงที่พูดเย็นเฉียบ
“เธอไม่ต้องหมั่นแดกดันเรื่องความแก่ของฉัน ฉันก็รู้สำนึกตัวอยู่แล้ว
ละ เพราะมีแม่ดาคอยเปรียบเทียบอยู่ทุกวัน”
“โธ่ น้ารุม” ศัลก์หน้าเสีย เสียงเครือ
“ผมไม่ได้ตั้งใจจะพูดให้กระเทือนใจน้าเลยครับ แค่พูดเล่น…”
“ช่างเถอะ รีบลงไปกินข้าวดีกว่า จะได้หายโมโหหิว” คุณอภิรุมขัด
ขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนลง รอยยิ้มน้อยๆ แย้มขึ้นที่ริมฝีปากสีม่วงเข้ม ขณะที่
ยื่นมือไปเกาะแขนชายหนุ่ม
“มาซิจ๊ะ ขอคนแก่ควงหน่อยเถอะ”
ภาพมารดาเลีย้ งซึง่ ยังสาวเกินวัยสอดมืออยูใน
่ แขนของคนรัก ขณะที่
เดินลงมาที่ห้องอาหาร ช่างเป็นภาพที่บาดตาหญิงสาวที่นั่งรออยู่ก่อนยิ่งนัก
สีหน้าค่อนข้างขรึมของหล่อนจึงยิง่ เครียดลง ดวงตารูปยาวอันเป็นมรดกทีได้
่
จากบิดาเมินจากภาพนัน้ ไปมองดูต้นชาดัดในกระถางลายครามมุมห้อง ราวกับ
ว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจกว่าผู้ที่กำลังเดินตรงเข้ามา
“อ้าว ดา รออาอยู่หรือจ๊ะ ไม่น่าจะต้องรอเล้ย หิวก็กินเสียก่อนก็
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สิ้นเรื่อง” คุณอภิรุมทักเสียงอ่อนโยนตามปกติ แต่หญิงสาวรู้แก่ใจว่า นั่น
ไม่ได้ออกจากใจจริงของเธอ
เหตุผลที่แท้คือคุณอภิรุมไม่ประสงค์จะให้หล่อนรอร่วมวงอาหารด้วย
เพราะเธอจะได้มีโอกาสได้อยูตามลำพั
่
งสองต่อสองกับชายหนุม่ ทีเธอ
่ ปรารถนา
จะให้เขาเป็นยิ่งกว่าหลานต่างหาก
‘ยังกับใครเขาไม่รูเ้ ท่า คนทีจะ
่ ซือ่ ไม่รูท้ นั หล่อน ก็เห็นจะมีแต่ศัลก์คน
เดียวเท่านั้นแหละ!’
เหลือบมองหน้าซื่อของคนรักแวบหนึ่งแล้วจึงตอบมารดาเลี้ยง
“ดายังไม่หิวเลยค่ะ คุณอา”
“งัน้ หรือจ๊ะ” สีหน้าของคุณอภิรมุ ก็ไม่แสดงว่าเชือ่ ถือถ้อยคำของหล่อน
เช่นกัน แต่เธอก็พูดเพียงว่า
“งั้นอาก็ดีใจที่ไม่ได้ทำให้เธอไส้แขวนรออาอยู่”
ระหว่างการรับประทานอาหาร สายตาของคุณอภิรมุ มองดูมือของบุตร
กำพร้าของเธออย่างไตร่ตรอง นิว้ ของดาลัดขาวสะอาดและเรียวงามไม่แพ้นิว้
ของเธอ ต่างกันแต่นิ้วของดาลัดเกลี้ยงเกลาปราศจากแหวนประดับ ส่วน
นิ้วมือของเธอสิมีทั้งแหวนเพชร แหวนทับทิม แหวนมรกต ประดับอยู่ตั้ง
สี่ห้าวง ล้วนแต่เป็นมณีเม็ดใหญ่ๆ แทบจะบังนิ้วบางๆ ของเธอมิดแม้ในเวลา
อยู่กับบ้าน
ในใจคุณอภิรุมครุ่นคิด ปากก็พูดว่า
“นี่ดา เดี๋ยวกินข้าวแล้วตามอาขึ้นไปบนห้องหน่อยนะจ๊ะ จะให้เลือก
แหวนไว้ใส่สักวง”
ผู้ฟังทั้งสองเหลือบตาขึ้นมองหน้าผู้พูดอย่างไม่เชื่อหูไปตามๆ กัน
“คุณอาจะให้แหวนดาหรือคะ”
“จ้ะ อาเห็นนิ้วเธอมันเกลี้ยงเกลานัก”
“แต่…คุณอาเคยพูดว่า ดายังเรียนไม่จบ ยังไม่ควรใส่เครื่องประดับ”
“อ้าว ตอนนีเธอ
้ ก็กำลังจะจบอยูอี่ กไม่กีวั่ นแล้วนีนา
่ เวลาไปเทีย่ วไหนๆ
จะได้มีวับๆ แวมๆ ติดนิ้วมั่ง อายุก็ตั้งยี่สิบแล้วไม่ใช่รึ”
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“จะเต็มยี่สิบเอ็ดอาทิตย์หน้าค่ะ” ตอบมารดาเลี้ยง แต่ดวงตาดำมัน
ของหญิงสาวเหลือบขึน้ มองสบตาคนรัก คล้ายจะถามว่า ‘จำได้หรือเปล่าคะ’
‘ทำไมจะจำไม่ได้’ ชายหนุ่มทอดสายตาตอบ แม้สีหน้าจะราบเรียบ
ตามนิสัย แต่สายตาอ่อนหวานของเขาก็สามารถประโลมใจคนรักได้ดีกว่า
ถ้อยคำเสียอีก
“งั้นรึ ดีจริง อาจะจัดเลี้ยงให้นะจ๊ะ” เชิญเพื่อนๆ เธอมากินเลี้ยงกัน
ให้สนุกเลย ต้องการเงินเท่าไหร่ก็บอกอาก็แล้วกัน” คุณอภิรุมพูดอย่างยิ้ม
แย้ม
ดาลัดทำท่าไม่เชื่อหูอีกครั้ง
“คุณอาจะอนุญาตให้ดาจัดเลี้ยงหรือคะ”
“จ้ะ แปลกใจอะไรหรือ ก็ปีนีดา
้ จะจบแล้วนีจ๊่ ะ เป็นผูใ้ หญ่พอตัวแล้ว
อาอยากให้ดาได้ทำอะไรๆ อย่างอิสระบ้าง” คุณอภิรมุ พูดเรือ่ ยๆ ลงท้ายด้วย
คำถาม
“ว่าแต่เพื่อนของดามีแค่ผู้หญิงหรือมีผู้ชายด้วย”
“เพื่อนผู้ชายก็มีค่ะ แต่ดาไม่สนิทกับเขา เพื่อนสนิทๆ มีแต่ผู้หญิงทั้ง
นัน้ ค่ะ” หญิงสาวตอบเสียงอ่อนโยน สำนึกในความปรานีของผูมี้ อาวุโส จน
ทำให้ความระแวงแคลงใจที่เคยมีปลาสนาการไปโดยไม่รู้ตัว
“อ้าว มีแต่ผูห้ ญิงจะสนุกอะไรล่ะ เชิญเพือ่ นผูช้ ายด้วยซี จะได้เต้นรำ
ด้วย”
“ดาเต้นรำไม่เป็นหรอกค่ะ ไม่เคยหัด” ดาลัดตอบพลางเหลือบมอง
หน้าคนรักแวบหนึ่ง เห็นสีหน้าขรึมของเขาใกล้จะบึ้ง จึงรีบเสริมว่า
“ดาไม่ชอบเต้นรำหรอกค่ะ คุณอา”
“อะไร้ สาวปี ๒๐๐๐ เต้นรำไม่เป็นได้ไง ศัลก์ก็หัดให้น้องซิจ๊ะ”
“ผมเองก็ไม่ชอบเต้นรำหรอกครับ น้ารุม เต้นเป็นกับเขาไม่กีจั่ งหวะ”
ศัลก์ตอบเรียบๆ
คุณอภิรุมขมวดคิ้วเชิงฉงน
“อะไร้ ทำเป็นคนแก่คนเฒ่ากันไปหมด หนุม่ ๆ สาวๆ สมัยนี้ อย่าไป
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หาเลยที่เต้นรำไม่เป็น ไม่งั้นจะออกสังคมได้ยังไงกัน”
“ผมไม่คิดจะให้ดาปรู๊ดปร๊าดอยู่ในสังคมหรอกครับ ดาเรียนจบก็คงจะ
เป็นครู ผมก็เป็นครูอยู่แล้ว อาชีพของเราไม่จำเป็นต้องเก่งสังคมเหมือน
พวกนักธุรกิจอื่นๆ นี่ครับ น้ารุม”
สำนวนทีชาย
่ หนุม่ พูดถึงคนรักในทำนองทีจะ
่ ร่วมเป็นบุคคลเดียวกันใน
ภายหน้า ก่อความรู้สึกแปลบปลาบให้เกิดขึ้นในหัวใจของคุณอภิรุมไม่น้อย
ใบหน้าของเธอซีดเผือดลง แต่จุดประสงค์ทีรู่ คน
้ เดียวในใจทำให้เธอไม่ละความ
พยายาม
“เอาน่า นีมั่ นวันเกิดของดาเอง จะมีเต้นรำให้สนุกสักครัง้ จะเป็นไรไป๊
แล้วอาจะหัดให้เอง ถ้าศัลก์เขาไม่มีเวลา” แล้วเธอก็หันไปทางชายหนุ่ม
“ศัลก์ก็ชวนเพื่อนๆ ผู้ชายมาร่วมสนุกด้วยก็ได้นี่จ๊ะ”
“ไม่ใช่วันเกิดผมซักหน่อย” เขาแย้ง
“เป็นไรไป ก็บอกเพือ่ นๆว่าวันเกิดน้องสาวของเธอซี น้าแน่ใจว่าเพือ่ นๆ
ของเธอ เขาจะต้องอยากเห็นน้องสาวเธอแน่ๆ” ดวงตาซึ่งยังวาวงามไม่แพ้
สาวๆ หลิ่วเชิงล้อ
ศัลก์ฝืนยิ้ม ตอบเชิงเล่น
“แต่ผมไม่อยากให้ใครเห็นนี่ครับ”
“ขีหึ้ งแต่หนุม่ ๆ เชียวน้า ศัลก์เนีย่ ” สัพยอกชายหนุม่ ผูดำรง
้ ตำแหน่ง
หลาน แล้วจึงหันไปเย้าบุตรเลี้ยง
“นี่ถ้าอาเป็นดาละก็นะ อาไม่ยอมแต่งงานกับศัลก์เด็ดขาดเลย รู้มั้ย
เกลี๊ยดเกลียด คนขี้หึง”
ดาลัดก้มหน้ามองดูอาหารในจานด้วยความรู้สึกหมดอยาก แววตา
เศร้าลงทันใดเมือ่ นึกถึงบิดาทีถึ่ งแก่กรรมโดยปัจจุบนั ทันด่วน เพราะเส้นโลหิต
ในสมองแตก เมื่อหล่อนอายุเพียงสิบขวบ ตอนนั้นหล่อนยังเด็กเกินกว่าจะ
รู้เรื่องตื้นลึกหนาบางเกี่ยวกับสาเหตุการตายของบิดา
ครั้นหล่อนเติบโตขึ้น จึงค่อยเรียนรู้จากคำบอกเล่าของญาติๆ ว่า
มารดาเลีย้ งคนนีของ
้ หล่อนนีแ่ หละที่ ‘แก่สังคม’ จนบิดาของหล่อนทนไม่ไหว!
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สิน้ บุญบิดาแล้ว ก็ปรากฏว่าคุณอภิรมุ ได้รับเอาเด็กหนุม่ ผูหนึ
้ ง่ ซึง่ เป็น
ลูกชายกำพร้าของเพื่อนของเธอ ที่ประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตพร้อมสามีมา
เลีย้ งไว้ในบ้าน และทุกคนในบ้านได้รับคำสัง่ ให้ยกย่องเด็กหนุม่ ผูนั้ น้ ในฐานะ
หลานชายของนายสาว ยิง่ วันคืนผ่านไป ศักดิและ
์ สิทธิของ
์ ชายหนุม่ ผูนั้ น้ ใน
บ้านหลังนีก็้ กลับยิง่ ใหญ่กว่าหล่อนผูเป็
้ นบุตรีคนเดียวของท่านเจ้าของบ้านด้วย
ซ้ำไป!
“เคราะห์ดีของผม ที่น้ารุมไม่ใช่ดา ไม่งั้นผมเก๊าะอกหักเท่านั้นเอง”
ชายหนุ่มเอ่ยขึ้น ยิ้มน้อยๆ ปรากฏที่ริมฝีปากบางหยักลึกของเขา
“อ้อ เป็นอันว่า เธอแน่ใจว่าจะไม่อกหัก”
“แน่ซีครับ ก็ดารับรักผมแล้ว ผมจะต้องอกหักทำไม”
“ฮือ้ …ศัลก์!” ดาลัดปรามคนรักด้วยกิรยิ าเอียงอาย ใช้ส้อมเขีย่ ข้าวแก้
เก้อ
“ไม่ต้องอายน้ารุมหรอกจ้ะ ดา ผมเรียนน้ารุมให้ทราบแล้วว่าเราจะ
แต่งงานกันทันทีที่ดาเรียนจบ”
คุณอภิรุมขบมุมปากแน่นรวบช้อนส้อมค่อนข้างแรง แต่แล้วก็ฝืนยิ้ม
เมื่อสองหนุ่มสาวเหลือบมองหน้า พูดเสียงปราศจากกังวาน
“อย่าเพิ่งพูดเรื่องแต่งงงแต่งงานเลยนะ ยังอีกนานนักกว่าดาจะเรียน
จบ”
“เมื่อกี้น้ารุมก็พูดเองนี่ครับว่าอีกไม่กี่วัน” ศัลก์แย้งอย่างสนิทสนม
ดาลัดเหลือบมองหน้าคนรัก ปรามว่า
“ศัลก์อย่าเถียงคุณอาอย่างนั้นซิคะ เดี๋ยวคุณอาโกรธเลยจะไม่…”
“ไม่อนุญาตให้เธอแต่งงานกัน งัน้ ใช่มัย้ อย่าตกใจเลยจ้ะ ดา ถึงจะ
ไม่อนุญาตจริงๆ แต่ศัลก์เขาก็คงจะต้องแต่งงานกับเธอจนได้น่ะแหละ ความ
รู้สึกของอาน่ะ ไม่มีความหมายอะไรสำหรับเขาหรอกจ้ะ” น้ำเสียงของคุณ
อภิรุมบอกว่าทั้งเยาะทั้งน้อยใจ
“โธ่ น้ารุมครับ” ศัลก์รวบช้อนส้อม จับมือสตรีสูงอายุขึ้นจูบทั้งๆ
ต่อหน้าคนรัก “พูดแบบนัน้ ได้ไงครับ น้ารุมรูนี้ ครั
่ บว่านอกจากพ่อกับแม่ ผม
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ก็ไม่รักใครมากกว่าน้ารุม”
คุณอภิรุมดึงมือออกจากชายหนุ่ม ปรายหางตาผ่านใบหน้าหญิงสาว
แวบหนึ่งคล้ายจะสังเกตความรู้สึกของหล่อน พูดคล้ายตัดบทว่า
“เอาละ รีบๆ กินของหวานซะ จะได้ขึ้นไปดูแหวนที่จะให้ดากัน”
“โอ๊ย ผมขีเ้ กียจดูครับ สมบัตของ
ิ น้ารุม เห็นทีไรตาลายไปหลายวัน
ระวังเถอะครับ วันดีคืนดี ผมจะชวนสมัครพรรคพวกมาปล้น” ศัลก์พูดใน
เสียงหัวเราะ
คุณอภิรุมพยักหน้ารับ พูดด้วยน้ำเสียงเช่นเดียวกัน
“ดี…แต่ถ้าจะมีการฆ่าปิดปากละก็ เธอจะต้องเป็นคนลงมือฆ่าน้าเอง
นะ ศัลก์ น้าไม่อยากตายด้วยมือคนอื่น”
“โธ่ น้ารุม อย่าพูดยังงั้นซิครับ” ศัลก์คว้ามือนุ่มๆ ของสตรีผู้มีพระ
คุณมาจูบอีกครั้ง “ผมล้อน้าเล่นเท่านั่นเอง ใจผมน่ะให้ผมฆ่าตัวเองยังง่าย
กว่าจะทำให้น้ารุมเจ็บแม้เพียงปลายนิ้ว”
คุณอภิรุมหัวเราะเบาๆ ดึงมือกลับมาเสีย บอกกับหญิงสาวผู้กำลัง
ตักลูกตาลลอยแก้วใส่ปากเคี้ยวว่า
“เป็นพยานด้วยนะ ดา ว่าศัลก์เขาจะไม่ทำให้อาเจ็บ แม้แต่ปลายนิว้ ”
น้ำเสียงและสำนวนอันมีนัยน่าพิศวงของสตรีผู้มีอาวุโสทำให้หญิงสาว
ยิ้มจืดๆ ไม่อาจตอบรับคำขอนั้นแต่อย่างใด ชายหนุ่มจึงย้ำเสียงหนักแน่น
“ไม่ต้องมีพยานครับ ด้วยเกียรติยศ ผมรับรองได้ว่า ผมจะไม่ทำร้าย
แม้แต่ความรู้สึกของน้ารุม”
แววตาของคุณอภิรุมมีประกายประหลาด ซึ่งแน่ละ หลานชายของ
เธอย่อมอ่านไม่ออกอีกตามเคย คุณอภิรุมกล่าวว่า
“ดีละ แล้ววันหนึ่ง เธอจะเสียใจที่พูดพล่อยๆ อย่างนั้น”
ศัลก์ส่ายหน้า ย้ำหนักแน่น
“ไม่มีวันหรอกครับ น้ารุม ผมตัง้ ใจจะทำอย่างทีพู่ ดนีจริ
้ งๆ ในชาตินี้
ผมไม่มีวันที่จะทำให้น้ารุมเสียใจแน่นอน”
ทั้งสีหน้าขรึมและดวงตาที่เป็นประกายสัตย์ซื่อของศัลก์ทำให้ดาลัดใจ
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วูบ และยิ่งหวิววับลงอีกด้วยแรงสังหรณ์ เมื่อได้เห็นประกายแห่งชัยชนะ
ปรากฏขึ้นในดวงตาของมารดาเลี้ยงของหล่อน
‘โอ ศัลก์คะ เธอช่างซือ่ เสียจนไม่รูต้ วั ว่า เธอได้ทำลายความหวังของ
เราเสียแล้ว ด้วยคำพูดไม่กีคำ
่ เท่านีเอง’
้ หญิงสาวคร่ำครวญในใจด้วยความ
โศกศัลย์และสิ้นหวัง
***
ในหีบกำมะหยีสอง
่ สามใบทีเปิ
่ ดวางอยูบน
่ ตัง่ ไม้ดำตัวเตีย้ เบือ้ งหน้าของ
ดาลัด คือ เครื่องเพชรและทองรูปพรรณหลายสิบชิ้น ซึ่งหล่อนจำได้ว่า
หลายชิ้นเคยสวมอยู่ที่หู คอ ข้อมือ และนิ้วของมารดาหล่อนเอง มืออัน
มีนิ้วยาวเรียวของมารดาเลี้ยงจับถาดบรรจุเครื่องเพชรทาด้วยหนังสีแดงเข้ม
บุต่วนซึ่งถอดได้เป็นชิ้นๆ ออกมาวางเรียงบนโต๊ะ อวดเครื่องประดับสูงค่า
เหล่านั้นแก่สายตาบุตรีของสามี
“ของพวกนีเป็
้ นของเก่าแก่ของคุณแม่เธอทัง้ นัน้ ” นิว้ ยาวเรียวของคุณ
อภิรมุ ชีกวาด
้ ไปทางเครือ่ งประดับทีเธอ
่ แยกไว้ทางหนึง่ ดาลัดแลตามไปอย่าง
เลื่อนลอย คล้ายกับว่ารัศมีแพรวพราวของเครื่องเพชรมีค่าเหล่านั้นทำให้
หล่อนตาพร่าด้วยความตื่นเต้นและปรารถนาที่จะได้เป็นเจ้าของ แต่แท้จริง
นั้นมารดาเลี้ยงของหล่อนหาได้รู้ลึกลงไปในหัวใจของหญิงสาวไม่ว่า หล่อน
กำลังกำสรดเศร้าด้วยความหวาดระแวงว่า ความรักของหล่อนคงจะไม่มี
หนทางที่จะได้สมปรารถนาอย่างแน่นอนในชาตินี้

๓
เสียงกริง่ โทรศัพท์ทีดั่ งกังวานขึน้ ทีห้่ องโถงชัน้ ล่างของคฤหาสน์หลังใหญ่
อีกหลังหนึง่ ณ อีกมุมหนึง่ ของกรุงเทพฯ ทำให้สาวน้อยในชุดอาบน้ำมีเสือ้ คลุม
สีสด ผูกำลั
้ งเดินแกมวิง่ ขึน้ มาบนตึกทางด้านหลังชะงักหยุด ใบหน้านวลผ่อง
รูปหัวใจหันมา พร้อมกับมือหนึง่ ถอดหมวกยางทียั่ งชืน้ น้ำออกจากศีรษะ สลัด
ผมสัน้ ทรงบอยคัทให้กระจายออก ท่อนขาเรียวและกลมกลึงอย่างน่าอวดหัน
กลับวิ่งย้อนมาที่โต๊ะเล็กวางโทรศัพท์ ยกหูขึ้นกรอกเสียงใสแจ๋วลงไป
“ฮัลโหล บ้านคุณเมธาค่ะ”
“คุณชดช้อยอยูไหม
่ จ๊ะ” เสียงเนิบๆ ของสตรีกลางคนทีดั่ งมาตลอดจน
คำลงท้าย ‘จ๊ะ’ ทำให้ดวงตากลมโตของผูรั้ บสายเบิกกว้างขึน้ อีก ประกายหยิง่
พร่างพราวขึ้นในดวงตาคู่นั้นทันที
“อยู่จ้ะ” หล่อนเน้นเสียงในคำลงท้าย ครั้นเห็นอีกฝ่ายอึ้ง ก็ถามต่อ
ไปว่า “จะให้บอกคุณชดช้อยว่าใครจะพูดด้วยจ๊ะ”
ความโกรธและพิศวงทำให้ฝ่ายที่โทรศัพท์มานิ่งอึ้ง คล้ายกับนึกหาคำ
ตอบไม่ออก ครั้นเห็นอีกฝ่ายเงียบไป หญิงสาวผู้รับสายก็วางหูโทรศัพท์ลง
บนโต๊ะ พยักหน้ากับตัวเองอย่างพึงพอใจ
เสียงฝีเท้าวิ่งตึ้กๆ ขึ้นบันไดมา แล้วใบหน้ากลมดำของเด็กหญิงรับใช้
วัยรุ่นก็โผล่เข้ามาในห้องโถง ครั้นเห็นนายสาวยืนอยู่ที่โต๊ะโทรศัพท์ หล่อน
ก็อุทานแกมเสียงหอบ
“อ้อ คุณมารับแล้ว หนูอุตส่าห์วิ่งยังไม่ทันคุณ”
“ไว้พรุง่ นีค่้ อยวิง่ ละกัน” นายสาวแหวให้ “ไปบอกแม่เลีย้ งฉันหน่อยซี
ว่ามีคนโทร. มาหา”
“คุณถามชื่อเขาหรือเปล่าคะ”
“ถามแล้ว แต่เขาไม่บอก” นายสาวบอกพลางไหวไหล่อย่างไม่แยแส
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เบ้ปากอิ่มย้อยนิดๆ แล้วก็เดินขึ้นบันไดไปชั้นบน
เด็กหญิงผิวนวลขยับมาที่โต๊ะโทรศัพท์ ค่อยยกหูขึ้น กระแอมเบาๆ
“นั่นเธอรึ ชดช้อย”
“หนูเองค่ะ นวล คุณผูห้ ญิงให้หนูเรียนถามชือ่ คุณก่อนค่ะ จะได้เรียน
คุณผู้หญิงถูก”
“เอ๊ะ” เสียงอุทานดังมาจากทางโน้น บอกไม่ถูกว่าเจ้าของเสียงรู้สึก
อย่างไร
“เมื่อกี้ใครเป็นคนรับสายจ๊ะ นวล”
“คุณมี้ค่ะ”
“คุณมี”้ อีกฝ่ายทวนคำ แต่แทนทีจ่ ะซักต่อไป ก็กลับกล่าวว่า “เธอ
ไปเรียนคุณผู้หญิงว่าอภิรุมโทร. มานะ”
“ค่ะ” ผิวนวลวางหูโทรศัพท์แล้ววิ่งไปทางหลังบ้าน
เมื่อเด็กรับใช้เดินก้มหลังเข้าไปในห้องนั่งเล่นนั่น คุณเมธาผู้มีอายุ
หกสิบเศษกำลังนัง่ ดูนกนับร้อยในกรงใหญ่ ซึง่ ตัง้ อยูใกล้
่ เทอร์เรซด้านข้างห้อง
นัง่ เล่นนัน้ เอง ส่วนคุณชดช้อยภริยาของท่านนัง่ ถอดไพ่เล่นอยูที่ โต๊
่ ะหมูเล็
่ กๆ
ไม่ไกลจากที่สามีนั่งอยู่
สายตาดุๆ ของคุณผู้หญิงที่มองลอดแว่นมายังใบหน้าของหล่อนทำให้
ผิวนวลหลบตาลงมองพื้นทันที
“คนชื่ออภิรุมโทร. มาหาคุณผู้หญิงค่ะ” หล่อนรายงานเต็มเสียง
“นัน่ เขาเป็นเพือ่ นฉัน สัง่ กีหน
่ ให้แกเรียกคุณอภิรมุ เรียกเข้าไปได้ว่า
คนชื่ออภิรุม” คุณชดช้อยแว้ดทันควัน
“หนู…ลืมไปค่ะ” ผิวนวลทำหน้าแหย ก็นึกว่าจะไม่ถูกดุแล้วเชียวนา
เพราะอุตส่าห์จำชื่อคนที่โทร. มาได้
“ลืม! ทีกินข้าวทำไมแกไม่ลืม?” คุณชดช้อยว่าพลางลุกขึน้ เดินอย่าง
เร็วผ่านหน้าผิวนวลที่ยังคงคุกเข่าหน้าจืดอยู่ตรงริมประตูไป
เสียงคุณเมธาดังมาจากกรงนกว่า
“แกทำไมไม่เถียงคุณเขาวะ ไอ้นวล ว่าทีไม่
่ ลืมกินข้าวก็เพราะมันหิว”
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แล้วท่านก็หัวเราะดังกั้กๆ ลั่นบ้าน
คุณชดช้อยเดินผ่านไปแล้ว แต่ก็ยังได้ยนิ มุกตลกของสามีชรา สีหน้า
ค่อนข้างดุของเธอจึงดุขึ้นเป็นสองเท่า และเสียงที่กรอกลงไปในโทรศัพท์จึง
ห้วนจัด
“เธอรึ อภิรุม”
“จ้ะ ฉันเอง” เสียงอ่อนโยนดังมาจากทางโน้น “เธอว่างหรือเปล่า
ตอนเนี้ย”
“ที่จริงก็ว่าง”
“อ้าว งั้นที่ไม่จริงก็ไม่ว่างน่ะซี”
“ฉันหมายถึงว่า ถ้าเธอจะมาคุยละก็ได้ แต่คงไปไหนไม่ได้หรอก คุณ
เมธเขาอยู่บ้าน”
“เอ๊ะ เกิดอะไรขึ้นมาล่ะ แต่ก่อนนี้ ถึงคุณเมธาอยู่บ้าน เธอก็ออก
ไปไหนๆ กับฉันได้สบาย” เสียงคุณอภิรุมบอกว่าแปลกใจจริงๆ
“อ้าว เธอไม่รู้อะไร” คุณชดช้อยลดเสียงดังลงเกือบครึ่ง “ก็เดี๋ยวนี้
นังเด็กนั่นมันกลับมาจากนอกแล้วนี่นา ฉันไม่กล้าเปิดโอกาสให้มันเข้าใกล้
พ่อมากนักหรอก งูพิษชัดๆ”
“นังเด็กไหนอีกล่ะ”
“อ้าว ก็นังมี้ ลูกสาวคนเล็กของคุณเมธาเขาน่ะซี ที่ฉันเล่าให้ฟังว่า
มันกลับมาจากอเมริกาเมือ่ ต้นเดือนไงล่ะ โอ๊ย ตัวป่วนเชียวเธอเอ๊ย เวลานี้
ฉันต้องคุมคุณเมธแจ ขืนให้โอกาสนังนี่ออเซาะพ่อ เราก๊อกระเด็นไม่รู้ตัว”
“ถึงขนาดนั้นเชียว”
“โอ๊ย ถึงทุกขนาดแหละจ้ะ เธอยังไม่เห็นฤทธิ์มัน ปากยังกะตะไกร
โรงพยาบาล เราว่ามันไปแค่ห้าสิบ มันเป็นตอกกลับเต็มร้อยทุกที”
“งั้นแม่ดาของฉันคงดีกว่าเยอะละซี” คุณอภิรุมเปรย
“โอ๊ย อย่าได้เอามาเปรียบเทียบกันเล้ย ลูกเลี้ยงเธอกับลูกเลี้ยงฉัน
ฟ้ากับดินเชียวแหละ แหม ฉันอยากให้เธอได้พบนังเด็กคนนี้จัง เธอคงจะ
รักแม่ดาของเธอขึ้นอีกร้อยเท่า”
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“เมื่อกี้ตอนฉันโทร. มา เด็กคนนั้นก็เป็นคนรับโทรศัพท์จ้ะ”
“เรอะ เป็นไงมั่ง สุ้มเสียง”
“ก็อย่างเธอว่าน่ะแหละ งูพิษ!”
“มันยวนกะเธอละซี นังคนนี้มันกัดไม่เลือกหรอก แม้แต่ตานุ มันก็
ยังไม่ถูกกัน” เสียงคุณชดช้อยขุ่นแค้น
“งัน้ ก็ตรงกันข้าม แม่ดากับศัลก์ของฉัน คูนั่ น้ ก็ถูกกันเสียจนน่าหมัน่ ไส้!”
“เรอะ ฝ่ายตานุน่ะ เราอุตส่าห์เข็นแทบตายให้ทำดีกับมันไว้ ฉวย
โอกาสรวบหัวรวบหางมันให้ได้ อะไรๆ มันจะได้ไม่รั่วไหลไปเป็นของคนอื่น
ตานุกลับสั่นหัวดิก ร้องว่าไม่รับประทาน”
“อะไร้ แค่ไม่กี่วันก็ยกธงขาวแล้วเรอะ”
“ก็ดูเถอะ ไอ้ลูกฉันมันไม่เอาถ่านเอาขี้เถ้าอะไรทั้งนั้นแหละ”
เสียงถอนใจดังมาจากทางโน้น
“ดูอะไรๆ มันไม่ได้อย่างใจซะเลยนะ นี่แน่ะ ชดช้อย ฉันมีเรื่องจะ
ปรึกษาเธอหน่อย เธอบอกว่าตานุไม่ชอบเด็กคนนั้นใช่มั้ย”
“ที่จริงก็ไม่เชิงไม่ชอบ แต่มันโดนเด็กนั่นดีดออกมามากกว่า”
“งั้น…เธอจะลองพิจารณาเด็กคนอื่นดูมั่งมั้ย”
“เอ๋ เธอหมายถึงใครน่ะ”
“ก็แม่ดาของฉันไง เธอก็ว่าถ้าฉันตาย สมบัตของ
ิ ฉันคงไม่ไปไหนเสีย
เรือล่มในหนองไงจ๊ะ”
คุณชดช้อยกระแอมด้วยความประหลาดใจ
“นั่นเธอพูดจริงหรือเล่นจ๊ะ?”
“เรื่องพรรค์นี้ ใครจะกล้าพูดเล่น!”
“ก็มันเรื่องอะไร เธอจึงคิดจะยกแม่ดาให้ตานุของฉันล่ะ ตาศัลก์ของ
เธอเอาถ่านดีกว่าเป็นกอง”
คำถามของเพือ่ นวัยเดียวกันแทงใจดำทำให้คุณอภิรมุ อึง้ อยูเป็
่ นครู่ ก่อน
ที่จะตอบว่า
“แล้วฉันจะบอกเหตุผลให้เธอรูวั้ นหลัง ไม่อยากพูดทางโทรศัพท์ ตอน
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นี้อยากรู้แต่ว่าเธอจะว่ายังไงเท่านั้น”
“ฉันจะไปว่ายังงัย้ แม่ดาของเธอน่าเอ็นดูจะตาย ถ้าเธอคิดว่า แม่ดา
จะชอบตานุฉันก็ยินดี”
“งั้นคืนนี้ฉันจะพาแม่ดามาหาเธอนะ ฉันมันคนใจร้อน”
“คืนนีเชี
้ ยวหรือ? ไม่รูว่้ าตานุจะอยูหรื
่ อเปล่า พ่อคนนีเขา
้ ชีพจรลงเท้า
เสียด้วย”
คุณชดช้อยชะงัก เมือ่ แลเห็นชายหนุม่ ผิวคล้ำเค้าหน้าเข้มและมีไฝเม็ด
เล็กสีดำสนิทที่คาง เดินผิวปากขึ้นบันไดหน้าตึกมา “อ้อ มาพอดี เธอพา
ยายดามาให้ได้ละจ๊ะ ฉันจะจับตัวตานุไว้ให้”
ชายหนุม่ ผูกำลั
้ งก้าวเข้ามาในห้องโถงได้ยนิ ประโยคท้ายของมารดาเข้า
ก็หยุดผิวปากทำตาโตตั้งท่าจะ ‘เผ่น’ กลับลงบันไดไป แต่ครั้นได้ยินมารดา
เรียกเสียงเขียวก็ชะงัก ตีหน้าจืดสนิทขณะที่เดินเข้ามาหามารดาด้วยท่าทาง
เหมือนเด็กทำผิดที่ถูกครูเรียกเข้ามาทำโทษ!
“เพิง่ เข้าบ้านมาหยกๆ หายใจยังไม่ทันทัว่ ท้องก็ตัง้ ท่าจะไปอีกแล้วเรอะ
แก” คุณชดช้อยแว้ดใส่ ตาเขียว มองบุตรชายคนเดียวหัวตลอดเท้า
ชานุยิ้มแหย ทำให้หน้าเข้มของเขากลายเป็นหน้าอ่อน ตรงข้ามกับ
มารดา
“ก็ผมได้ยินว่าคุณแม่จะจับตัวผมไว้ให้ใครก็ไม่ทราบ ผมเก๊าะต้องหา
ทางปลอดภัยไว้ก่อนซีฮะ”
“ปลอดภัยไว้ก่อน?” มารดาทำหน้ายักษ์ใส่ แล้วตัดใจเปลี่ยนสีหน้า
เปลี่ยนเสียง “มานี่ ขึ้นไปที่ห้องแม่ประเดี๋ยว จะบอกอะไรให้”
“โอ้โฮ ความลับอีกแล้ว” ชายหนุ่มถอนใจเฮือกอย่างเบื่อหน่าย แต่
ก็ยอมเดินตามมารดาขึ้นไปบนห้องนอนแต่โดยดี ลงนั่งขัดสมาธิกับพื้นพรม
ตรงหน้ามารดาซึ่งทรุดตัวลงนั่งริมเตียง ถามว่า
“คุณแม่จะบอกอะไรผมฮะ”
คุณชดช้อยนิง่ คิด ไม่แน่ใจว่าจะขึน้ ต้นเรือ่ งอย่างไรจึงจะเป็นทีดึ่ งดูดใจ
บุตรชาย ชานุจึงแนะขึ้น
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“คงเกี่ยวกับเรื่องที่คุณแม่จะจับตัวผมไว้ให้ยายอะไรนั่น ใช่มั้ยฮะ”
“เออ ใช่แล้ว แกถามขึ้นมาก่อนก็ดี แม่จะได้ไม่ต้องพูดหลายคำ”
“ว้า ผมยังไม่อยากได้ยายอะไรของคุณแม่นี่ฮะ” บุตรชายทำหน้าเบ้
“ยังไม่ทันรู้เลยว่าใคร ก็ด่วนปฏิเสธซะแล้ว”
“โอ๊ย ไม่ต้องรูก็้ เดาได้ฮะ ผูห้ ญิงทีคุ่ ณแม่หาให้ผมแต่ละคน บรือ๋ …”
ชานุออกอาการหัวสัน่ หัวคลอน เป็นทีกวน
่ ประสาทมารดายิง่ นัก คุณชดช้อย
จึงซัดหัวไหล่ให้เผียะหนึ่ง ส่งเสียงแหลมด้วยความโมโห
“นี่แน่ะ…ไหน แกว่ามาซิ ผู้หญิงที่ฉันหาให้แกมันเป็นยังไงยะ เขา
ขาด้วน แขนกุด หรือปากเบี้ยวตาบอด ฮึ”
“โอ๊ย พูดถึงรูปร่างหน้าตาน่ะ จ๊าบทุกรายละฮะ ไม่ต้องดูอืน่ ไกล อย่าง
คุณมี้ ผมว่าน่าส่งประกวดมิสยูนิเวิร์สด้วยซ้ำ”
“ฮึ คุณมี้!” มารดาอุทานเสียงขึ้นจมูก “ลับหลังคุณลุง แกไม่ต้อง
เรียกนังนั่นว่าคุณก็ได้ย่ะ”
“แล้วจะให้ผมเรียกไงล่ะฮะ ทีเธอยังเรียกผม ‘คุณนุ’ ทุกคำ” เขายิ้ม
ภาคภูมิ
“อ๊าว เวลาต่อหน้ามัน แกเก๊าะ ‘คุณ’ ไปซี่ แต่ลับหลังละก็ เรียก
อะไรก็ได้ ‘แม่’ หรือ ‘นัง’ หรือ ‘อี’ ยังได้ ถ้าไม่อยากให้แม่รำคาญหู”
ชานุหัวเราะก๊าก สั่นหัวดิก
“ไม่ไหวละฮะ ดีไม่ดีผมเกิดติดปากเอาไปเรียกเธอต่อหน้า หัวกะตัว
ผมได้อยู่กันคนละทิศแน่ๆ”
“นี่ แกกลัวผู้หญิงตัวเท่าขี้ตาด้วยเรอะ”
“โธ่ แต่พริกขี้หนูเม็ดเล็กกว่าขี้ตาอีก ผมยังสู้ไม่ไหวเลยฮะ แล้ว
ผูห้ ญิงอย่างคุณมีเนี
้ ย่ ผมแหลมเข้าไปทีไร เธอล่อเอาทือ่ กลับมาทุกที ฤทธิ-์
เดชน่ะ กินเนสบุ๊กขอบันทึกเลยฮะ”
มารดาพยายามเกลี้ยกล่อมต่อไปว่า
“โอ๊ย ผูห้ ญิงน่ะนะ ต่อให้ฤทธิเดช
์ ขนาดไหน ลองเสียท่าเป็นเมียเรา
แล้วก็ต้องสยบแทบเท้าเราวันยังค่ำ แนะให้แกหาทางรวบรัดเอาให้ได้ก็ไม่เอา
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นี่น้า”

“ไม่จริงทุกรายหรอกฮะ” บุตรชายส่ายหน้าพลางหัวเราะคิกๆ “ทีคุณ
แม่ไม่เห็นสยบแทบเท้าคุณลุงเลย มีแต่คุณลุงน่ะแหละที่เป็นฝ่ายสยบทั้งๆ ที่
คุณแม่ก็เสียท่า…”
“บ้า! ไอ้แกเนีย่ มะกอกร้อยตะกร้าแท้ๆ เลย” มารดาตวาดแว้ดแถม
ซัดหัวไหล่ให้อีกฉาด จนตัวเองเจ็บมือ ส่วนบุตรชายนั้นหามีอาการสะดุ้ง
สะเทือนอย่างไรไม่
“ผมพูดจริงๆ คุณแม่ก็โกรธ” ชานุบ่นออด แต่ตาพราวกลั้นหัวเราะ
แทบแย่
คุณชดช้อยหน้าบึ้งตึง เสียงขุ่นขนาดใช้สารส้มเป็นตันก็ยังไม่ใส
“พูดกับคนปัญญาอ่อนอย่างแกเนีย่ ชาตินึงก็ไม่มีวันรูเรื้ อ่ ง ทีฉั่ นแนะ
แกให้ลองจีบนังมี้ ก็ไม่ใช่อยากได้มันเป็นลูกสะใภ้จริงจังอะไร แค่เห็นว่านัง
คนนีเป็
้ นลูกสุดท้องคนโปรดของคุณเมธเขา สมบัตของ
ิ คุณเมธทีเหลื
่ อๆ จาก
ทีแบ่
่ งให้ลูกโตๆ ไปตอนเขาแต่งงานกันไปน่ะยังเหลืออีกพะลึกพะเรอ ใจคอแก
จะปล่อยให้ไอ้ผูช้ ายหน้าไหนก็ไม่รูมาก
้ วาดสมบัตเอา
ิ ไปต่อหน้าต่อตาเรอะยะ”
“ก็ทำไมคุณแม่ไม่เอาอย่างคุณน้าอภิรุมที่ขอให้เสี่ยทำพินัยกรรมยก
ทรัพย์สมบัติให้เธอคนเดียวล่ะฮะ จะได้ไม่ต้องห่วงว่าใครจะมากวาดสมบัติ
ของเราไป”
“เอ๊ะ ก็มันเหมือนกันที่ไหนยะ เสี่ยของอภิรุมเขามีลูกสาวคนเดียว
แล้วก็ยังตัวกะเปีย๊ กตอนทีพ่่ อตาย อภิรมุ เขาจะกวาดเอาซักเท่าไหร่ก็ได้ แต่
นี่คุณลุงเขามีลูกโตๆ แล้วทั้งนั้น เราจะเอ่ยอะไรขึ้นมาซักคำ เขาก็อ้างว่า
เกรงใจลูกๆ แล้วยังพูดให้กระเทือนใจแม่อยูเสมอ
่ เลยว่า ทีเรา
่ ได้จากเขาทุก
วันนี้ก็เหลือแหล่แล้ว” เสียงของมารดาชักเครือลง
“ที่จริงก็ถูกของคุณลุง” ชานุว่า ครั้นเห็นสายตาของมารดาก็รีบพูด
ต่อไปว่า “คุณแม่อย่าเพิง่ โมโหซีฮะ ถ้าคุณแม่ยอมรับความจริง คุณแม่ก็จะ
รูส้ กึ ว่าเราสองคนโชคดีเท่าไรแล้ว ทีได้
่ มาอยูกั่ บคุณลุงทีนี่ ่ หลังจากทีคุ่ ณพ่อ
ตายไปโดยที่ไม่ได้ทิ้งอะไรไว้ให้เลย”

๔
เสียงกริง่ ไฟฟ้าดังขึน้ ทีประตู
่ หน้าบ้าน ขณะทีสมาชิ
่ กทัง้ สีคน
่ ของครอบ
ครัวคุณเมธากำลังจะลุกจากโต๊ะอาหารก็เหลียวมองหน้าชายหนุ่มผู้เป็นบุตรเลี้ยงทันที เปรยว่า
“สงสัยอยูแล้
่ วเชียวว่าเจ้านุอยูก่ นิ ข้าวบ้านได้ ทีแ่ ท้ก็คงนัดใครมาทีบ้่ าน
น่ะเอง”
“โธ่ คุณลุงครับ” ชานุทำเสียงทำตาตัดพ้อ “ที่มานี่อาจเป็นแขกของ
คุณแม่หรือของคุณมี้ก็ได้นี่ครับ”
ดวงตาดำใหญ่ตวัดมองหน้าชายหนุ่มทันที ประกายวาววับล้อแสงไฟ
แพรวพราวขณะที่เจ้าของดวงตาคู่นั้นตอบว่า
“แขกของฉันน่ะไม่สุ่มสี่สุ่มห้ามาโดยไม่ได้นัดล่วงหน้าหรอก คุณนุ”
วาจาของบุตรีของสามีทำให้คุณชดช้อยหน้าตึง เสียงทีตอบโต้
่
ขุน่ เขียว
ทั้งๆ ต่อหน้าสามี
“ที่มานี่น่ะ แขกของฉันจ้ะ แม่มี้ และเขาก็โทร. มานัดแล้วด้วย”
ดวงตาดำขลับตวัดมองหน้ามารดาเลี้ยง แทนคำย้อนถามว่า
‘แล้วทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะ’
คุณเมธาทำสีหน้ารำคาญเล็กๆ ไม่ต้องการทำหน้าทีตุ่ ลาการ เลยลุก
จากโต๊ะ มิรนั ตีก็ลุกบ้าง แล้วก็เดินหน้าเชิดประมาณเก้าสิบองศาออกไปจาก
ห้องอาหาร
ชานุแลตามขายาวเรียวผิวนวลใสที่โผล่พ้นกางเกงขาสั้นสีแดงแปร๊ด
ทีสั่ น้ อย่างน่ากลัวอันตรายนัน้ พลางกลืนน้ำลายอึกใหญ่ เสียงบิดาเลีย้ งของ
เขากระแอมเสียงคล้ายคำราม ชายหนุ่มจึงหัวเราะแหยๆ
“ไปกันเถอะตานุ” คุณชดช้อยพยักหน้าเรียกบุตรชาย
“แล้วฉันล่ะจ๊ะ แม่ชด ฉันจะต้องออกไปเสนอหน้ากับแขกของเธอ
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ด้วยมั้ย” คุณเมธาถามเนือยๆ นึกรำคาญใจอยู่เหมือนกันว่าพวกผู้หญิงนี่
แปลก ค่ำๆ มืดๆ ก็ยังเที่ยวได้เข้าบ้านโน้นออกบ้านนี้ โทรศัพท์ก็มีไว้ให้คุย
กันทั้งวันอยู่แล้ว ยังไม่พอ
คุณชดช้อยตอบสามีว่า
“ไม่ต้องหรอกค่ะ ไม่ใช่แขกเหรือ่ ทีไ่ หน อภิรมุ กับลูกเค้าน่ะ” พูดแล้ว
เธอก็คว้าแขนบุตรชายดึงให้เดินไปทางห้องรับแขก
คุณอภิรมุ นัง่ รออยูกั่ บสาวน้อยผูเป็
้ นบุตรีของสามีผูล่้ วงลับ คืนนีดาลั
้ ด
แต่งตัวสวยกว่าที่สองแม่ลูกผู้เป็นเจ้าของบ้านเคยเห็น นอกจากเครื่องแต่ง
กายชุดเรียบๆ ที่เคยเห็นหล่อนแต่งบ่อยๆ อยู่แล้ว คืนนี้ดาลัดแต่งหน้าอ่อนๆ
ทาลิปสติกสีเรือ่ และปัดแก้มด้วยบรัชออนสีกลมกลืนกับผิวหน้า นอกจากนีที้ ่
อกเสือ้ ของหญิงสาวยังมีเข็มกลัดเพชรรูปดาวส่งประกายระยิบระยับล้อกับแสง
จากโคมแก้วช่อใหญ่ที่กลางเพดานห้องรับแขกอีกด้วย
ส่วนคุณอภิรมุ นัน้ เครือ่ งแต่งกายของเธอเป็นผ้าลูกไม้สีแดงเข้มทัง้ ชุด
ใบหน้างามพร้อมหาทีติ่ มิได้ ยิง่ ในเวลากลางคืนเช่นขณะนีด้้ วยแล้ว ร่องรอย
ของความชรามิได้ปรากฏให้เห็นแม้แต่น้อย ความงดงามของเธอจึงเรียกได้
ว่าข่มความงามเรียบๆ ของสาวน้อยในวัยคราวลูกคราวหลานของเธออย่างไม่ให้
เหลือประตูสู้เลยทีเดียว
ยิ่งกว่านั้น แสงเพชรที่วูบวาบอยู่ที่คอ หู ข้อมือ และนิ้วของคุณนายยังเป็นเครื่องเชิญชวนสายตาของผู้พบเห็นไม่จำกัดเพศและวัยได้ดีกว่า
บุตรเลี้ยงของเธอมากมายนัก!
“แหม สวยจริง อภิรมุ ” คุณชดช้อยทักขึน้ อย่างเอาใจเพือ่ น รูแก่
้ ใจ
ว่าสตรีม่ายไร้สามีตั้งแต่ยังสาวเช่นสหายของเธอนี้ ย่อมปรารถนาคำเยินยอ
ทำนองนี้เป็นเครื่องชุบชูกำลังใจ ยิ่งกว่าทรัพย์ศฤงคารใดๆ ทั้งสิ้น
“แล้วลูกสาวฉันล่ะจ๊ะ ไม่สวยหรือ” คุณอภิรุมถาม อ้าแขนโอบร่าง
โปร่งบางของบุตรเลี้ยงเข้ามาใกล้ด้วยท่าทีเมตตานักหนา
“สวยซีจ๊ะ สวยทั้งคู่นั่นแหละ” คุณชดช้อยตอบยิ้มแย้ม สายตามอง
ผ่านเครือ่ งเพชรชิน้ ใหญ่ๆ ทีวู่ บวาบอยูที่ ส่่ วนต่างๆ ของร่างกายคุณอภิรมุ แล้ว
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ก็มองเลยไปยังแหวนเพชรเม็ดเล็กๆ และเข็มกลัดเพชรรูปดาวทีร่่ างของดาลัด
อดคิดอกุศลไม่ได้ว่าอีกฝ่ายหนึ่งเจตนาใช้มณีมีค่านั้นล่อความสนใจของเธอ
เพราะแต่ก่อนแต่ไรเธอไม่เคยเห็นดาลัดสวมเครื่องประดับใดๆ เลย
“อ้าว ตานุ ยืนเช้ยเฉย ไม่ยักทักทายน้องสาว” คุณอภิรุมเอ่ยทัก
ชายหนุ่มเมื่อเห็นเขายังคงยืนสงบเสงี่ยมอยู่หลังจากทำความเคารพเธอแล้ว
ชานุยิงฟันขาวตัดกับผิวคล้ำๆ ของเขา มองดูหน้าเศร้าๆ ของหญิงสาว
ด้วยความรูส้ กึ ขบขันแกมเห็นใจ ขณะทีพยายาม
่
เดาว่าหญิงสาวผูนั้ ง่ สงบเสงีย่ ม
อยูตรง
่ หน้านีรู้ ต้ วั หรือไม่ว่าได้ถูกมารดาเลีย้ งพาตัวมาในคืนนีด้้ วยเหตุผลกลใด
ในเมื่อตัวเขาเองก็เพิ่งจะได้รู้เหตุผลจากมารดาเมื่อตอนค่ำวันนี้เอง
เขาเดินเข้ามาหาดาลัดทักอย่างร่าเริงว่า
“แหม วันนี้คุณดาสวยจนผมจำแทบไม่ได้”
“ขอบคุณค่ะ” หญิงสาวตอบเบาๆ นัยน์ตายาวรีมีแววเศร้าสร้อยนั้น
ทอดมองพื้นอยู่ตลอดเวลา
สายตาของคุณอภิรมุ มองหน้าเพือ่ นของเธอ คล้ายจะถามความนัยบาง
ประการที่ไม่อาจเปิดเผย คุณชดช้อยจึงบอกบุตรชายว่า
“คืนนีเดื
้ อนหงาย นุพาน้องไปเดินชมจันทร์ในสวนซีจ๊ะ อ้อ…ดูเหมือน
หนูดายังไม่เคยเห็นสวนน้ำที่คุณลุงเพิ่งสร้างใหม่ไม่ใช่หรือจ๊ะ”
“ยังไม่เคยเห็นค่ะ”
“สวนน้ำอะไรจ๊ะ ชดช้อย” คุณอภิรมุ ทักแล้วก็กลับเอ่ยขึน้ ว่า “อ๋อ ที่
เธอเคยเล่าว่า ลูกสาวคุณเมธาเขาโทร. มาสั่งพ่อให้สร้างสระน้ำเตรียมไว้ให้
ตั้งแต่ตัวยังอยู่โน่นน่ะเรอะ”
“จ้า นั่นแหละ ทีแม่แก้วตาขวัญใจของเขาเอ่ยปากขออะไรออกมา
ซักคำ คุณเมธเป็นลงมือทุม่ ไม่อัน้ ทันที สร้างสระเท่าขีต้ าแค่นัน้ วอดวายไป
เป็นแสนๆ ทีกับเราละก็…”
“เอาแล้วๆ คุณแม่เริ่มโหมโรงแล้ว เราไปเดินเล่นกันดีกว่าคุณดา”
ชานุหันมาชวนหญิงสาวด้วยน้ำเสียงแกมหัวเราะ
ดาลัดมีท่าทางอึดอัด หล่อนไม่ไร้เดียงสาจนเดาไม่ถูกว่ามารดาเลี้ยง

ป.ล.ด้วยรักและเข้าใจ
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มีเจตนาอย่างไรในการเคี่ยวเข็ญให้หล่อนแต่งตัวแต่งหน้าให้สะสวย บังคับ
ใช้เครื่องสำอางประทินโฉมให้หล่อน ทั้งๆ ที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน ครั้นเมื่อ
คนรักของหล่อนขอติดตามมาด้วย คุณอภิรมุ ก็ปฏิเสธไม่อนุญาต อ้างว่าจะ
ไปคุยกันตามลำพังผู้หญิงๆ
ยิ่งเมื่อได้มาเห็นสายตาของสหายของมารดาเลี้ยงมองกวาดดูหล่อน
ตลอดร่าง ราวกับตรวจดูสินค้าก่อนตัดสินใจซื้อด้วยแล้ว ดาลัดคิดว่าหล่อน
เข้าใจอะไรๆ ดีพอทีจะ
่ รูส้ กึ ว่าหวาดกลัวไม่อยากจะออกไปเดินเล่นกับชายหนุม่
สองต่อสอง
ชานุถือวิสาสะความสนิทสนมที่ครอบครัวทั้งสองมีต่อกันมายาวนาน
จับศอกหญิงสาวรั้งให้เดินออกจากห้อง ครั้นออกมาพ้นหน้าห้องรับแขกใน
ระยะที่คนข้างในจะไม่ได้ยินเสียงของเขา ชายหนุ่มก็ปล่อยแขนหล่อนแล้วก็
หัวเราะงอหายอย่างขบขันจริงๆ
ดาลัดหน้าตื่น
“ขันอะไรคะ คุณนุ”
“ขันคุณแม่กับคุณน้าอภิรุม” เขาตอบตรงไปตรงมา
“เรื่องอะไรคะ”
ชานุยกนิ้วจ่อปาก ทำเหลียวหน้าเหลียวหลังอย่างหวาดระแวง
“พูดที่นี่ไม่ได้ ความลับ! เราลงไปเดินในสวนกันดีกว่า…เออ ไปดู
สระน้ำของคุณมี้ก็ได้ ตามใจคุณแม่หน่อย”
“สระน้ำของใครนะคะ”
“คุณมี้ ลูกสาวคุณลุงไงล่ะ เธอเพิง่ กลับจากอเมริกา หยิง่ วายร้ายเลย
เชียว…” ชานุชะงักเมื่อแลเห็นหญิงสาวในกางเกงขาสั้นกุดสีแดงและเสื้อยืด
สายเดี่ยวสีครีม เดินกรีดกรายออกมาจากห้องนั่งเล่น
“แน่ะ คุณมี้ออกมาแล้ว อายุยืนชะมัด” ชานุทักอย่างอารมณ์ดี
“แต่คงจะยืนยิ่งขึ้น ถ้าจะไม่ได้ยินใครนินทาให้เข้าหู” มิรันตีเชิดหน้า
ตอบ ดวงตาดำใหญ่ทีตกแต่
่ งด้วยมาสคาร่า อายไลเนอร์ และ อายแชโดว์
จนดูคมเข้มหรี่ลงมองหน้าชายหนุ่มอย่างไว้ตัว

ชูวงศ์ ฉายะจินดา
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ชานุหัวเราะแหะๆ
“ผมกำลังจะพูดว่า ที่คุณมี้หยิ่งก็เพราะคุณสวยสุดใจขาดดิ้น แต่คุณ
ออกมาเร็วเกินไปนี่ครับ”
“ฉันก็ดใจ
ี ทีออก
่ มาเร็ว ทำให้รำคาญหูน้อยลง” น้ำเสียงของมิรนั ตีคง
ห้วน สายตาอ่อนโยนลงเมื่อเห็นหญิงสาวที่ยืนอยู่ใกล้ๆ ชานุมีบุคลิกประเภท
‘ไม่มีพิษสง’
“เมื่อไหร่คุณจะแนะนำเพื่อนของคุณให้ฉันรู้จักซะทีล่ะ คุณนุ”
ชานุทำหน้าเอ๋อ เพราะไม่ทันคิดว่า ‘คุณมี’้ ผูแสน
้ เย่อหยิง่ จะเกิดความ
สนใจหญิงสาวผู้ไม่มีทีท่าเป็นลูกหลานคนใหญ่คนโตสักนิดอย่างดาลัดคนนี้
“เอ้อ นี่ดาลัด เพื่อนผมนะครับ คุณมี้…คุณดา รู้จักคุณมิรันตีซะ
เธอเป็นเจ้าของบ้านนี้”
มิรันตีขมวดคิ้ว ดุให้ว่า
“แนะนำพิลกึ จริง คุณนุ เราสองคนต่างก็เป็นลูก เจ้าขงเจ้าของอะไร
กัน”
ชานุอมยิ้มเมื่อรู้สึกว่าที่จริงหญิงสาวทายาทเจ้าของบ้านไม่ได้ยโสใน
เนื้อแท้ ไม่อย่างนั้นหล่อนคงจะต้องรับเอาคำยกย่องนี้อย่างเต็มภาคภูมิ
“แหะๆ คุณมี้น่ารักจังครับ”
“น่ารักเหรอ ดีแล้ว งัน้ วานไปสัง่ เด็กจัดกาแฟไปให้เราทีสระ
่ น้ำด้วยก็
แล้วกัน” มิรันตีเลยถือโอกาสใช้
“ให้เราหรือครับ” ชานุทำหน้าเอ๋ออีกครั้ง
“อ้าว ถ้าคุณไม่ต้องการจะร่วมวงกับเราด้วยละก็ คุณสั่งจัดเพียงสอง
ที่เท่านั้นก็ได้”
ดาลัดหน้าชื่นขึ้นทันที พอชานุหายตัวไปแล้วจึงเอ่ยขึ้น
“แหม ดีใจค่ะ ที่คุณ…มี้ จะร่วมวงคุยกับเราด้วย”
“มีรู้ ซี้ คะ ว่าคุณดาจะชอบใจ ไม่งัน้ มีคง
้ ไม่กล้าเสนอหน้า ทัง้ ๆ ทีคุ่ ณ
ยังไม่ทันชวน” มิรันตียิ้มแป้น ฉวยมือดาลัดเดินฉับๆ ลงจากตึก
“คุณมี้คะ” ดาลัดเรียกเบาๆ ขณะที่เดินคู่กันไปตามทางปูกระเบื้องซึ่ง

