บทนำ�

เมียกำ�มะลอ

ลัคกี้คอนโดฯ กรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.

“คนไข้ไม่สามารถจ�ำเรือ่ งราวในอดีตได้ หรือทีท่ างการแพทย์
เรียกว่า ภาวะสูญเสียความทรงจ�ำ  ทัง้ นี้อาจเป็ นผลมาจากการทีส่ มอง
ได้รบั ความกระทบกระเทือน หรือจิตใจได้รบั การบีบคัน้ อย่างรุ นแรง
จนท�ำใหค้ นไขต้ อ้ งการลืมเหตุการณ์ทีเ่ กิดขึ้น แต่ กลับลืมเรื อ่ งอืน่ ๆ
ร่ ว มไปด้ว ย ซึ่ง หมอยัง ไม่ส ามารถให ค้ ำ� ตอบได้ว่า คนไข จ้ ะสู ญ เสีย
ความทรงจ�ำแบบถาวรหรือชั่วคราว ทุกอย่างขึ้นอยู่กบั เวลาและสภาพ
จิตใจของคนไข ้เอง”
นั่นคือค�ำวินิจฉัยของแพทย์เมื่อหกชั่วโมงที่แลว้ ก่ อนหน้าที่
ชายหนุ่ มผูเ้ ป็ นเจ้าของหอ้ งชุดสุดหรู แห่งนี้จะรับตัวหญิงสาวที่เขาช่วย
เอาไวอ้ อกจากโรงพยาบาล หลังจากที่พบเธอนอนหมดสติอยู่ขา้ งรถ
ของเขาเมือ่ สองวันก่อน ในสภาพเลือดอาบใบหน้าจนต้องเย็บแผลทีข่ มับ
ไปสองเข็ม ครัน้ เมือ่ เธอฟื้ นขึ้นมาครัง้ แรก สิ่งที่ทำ� ให้ทงั้ เขาและหมอ
ต้องอึ้งไปก็คือ เธอจ�ำชื่อของตัวเองและสาเหตุท่ที ำ� ให้ได้รบั บาดเจ็บ
ไม่ได้
“แปลก” ชายหนุ่ มพึมพ�ำเบาๆ นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลเขม้ ทอดมอง
ใบหน้าซีดเซียวของคนทีน่ อนหลับสนิท ยุคสมัยทีส่ อ่ื โซเชียลครอบคลุม
ไปทัว่ ทุกหัวระแหง แต่กลับไม่มขี า่ วตามหาตัวคนหายทีม่ ใี บหน้าเหมือน
หญิงสาวทีน่ อนอยู่บนเตียงของเขาเลยสักข่าว
ดู จากผิวพรรณ การแต่งกาย และเครื่องประดับที่เธอสวมใส่
ในวัน นัน้ บอกให ร้ ู ว้ ่า เธอไม่ใ ช่ ห ญิง สาวชาวบ า้ นธรรมดา ถ า้ จะให ้
สันนิษฐานเบื้องต้นเมือ่ เกิดเรื่องท�ำนองนี้ข้นึ ก็คือ เธอถูกท�ำร้ายเพือ่ จะ
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ชิง ของมีค่ า แต่ ค �ำ ถามก็ มีอ ยู่ ว่า ท�ำ ไมของพวกนัน้ ถึง ไม่ถูก เอาไป
ลางสังหรณ์บางอย่างบอกกับเขาว่ามันต้องมีอะไรทีม่ ากกว่านัน้
แจ้งต�ำรวจ น่าจะเป็ นทางออกทีด่ ที ส่ี ุด แต่จนถึงตอนนี้เขาก็ยงั
ไม่ได้ท�ำ มันเหมือนมีอะไรบางอย่างมาฉุดรัง้ การกระท�ำนัน้ ของเขาเอาไว ้
ครืด...ครืด...
โทรศัพท์มอื ถือที่อยู่ในกระเป๋ ากางเกงสั่น มือหนาหยิบขึ้นมาดู
หน้าจอ เมือ่ เห็นชื่อของคนโทร.มา ร่างสูงใหญ่กว่าหนึ่งร้อยแปดสิบหา้
เซนติเมตรก็เดินไปยังระเบียงห ้อง ก่อนจะสไลด์หน้าจอเพือ่ รับสาย
“ครับแม่”
“ตารอง ท�ำไมยังไม่กลับอีกลู ก พรุ่งนี้เช้าลู กมีนดั กับแม่นะ”
คนเป็ นแม่ส่งเสียงดุๆ มาตามสาย เพราะลูกชายตัวดีรบั ปากว่าจะไป
พบเพือ่ นของแม่ด ้วยกัน แต่จนป่ านนี้แล ้วก็ยงั ไม่ยอมกลับมาบ ้านเสียที
คิ้วหนาสีนำ�้ ตาลเข ้มของหนุ่มลูกเสี้ยววัยสามสิบสามปี เลิกขึ้นนิดๆ
มุมปากหยักยกยิ้มน้อยๆ ก่อนจะเปล่งน�ำ้ เสียงอ่อนโยนออกมา “ผมยัง
จัดการธุระไม่เสร็จเลยครับ”
“ธุ ระของลู กเสร็จแลว้ ไม่ตอ้ งมาโกหกแม่” คนเป็ นแม่ดกั คอ
เพราะก่อนหน้านี้ได้โทรศัพท์ไปสอบถามตารางเวลาประชุมของลูกชาย
จากเลขาฯ เรียบร้อยแลว้ ถึงแมล้ ูกชายจะเป็ นผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ของ
บริษทั ผู ผ้ ลิตและแปรรู ปผลิตภัณฑ์นมยักษ์ใหญ่ แต่ ก็ไม่เคยเขา้ ไป
ยุ่งเกี่ยวในส่วนของการบริหาร ปล่อยให้ผู้ถอื หุนคนอื
้
น่ จัดการไป ส่วน
เขาจะขลุกตัวอยูแ่ ต่ในฟาร์มโคนม ดูแลเรือ่ งน�ำ้ นมดิบป้ อนโรงงาน และ
จะเข ้าร่วมประชุมเพือ่ รับฟังผลการด�ำเนินงานเดือนละครัง้ เท่านัน้
“ธุระเรื่องงานเสร็จแล ้ว แต่ตอนนี้ผมก�ำลังท�ำธุระส่วนตัวอยู่ครับ”
“ธุ ระส่วนตัวอะไรกัน ส�ำคัญกว่าเรื่องของแม่อย่ างนัน้ เหรอ”
คนเป็ นแม่ตดั พ ้อ หมายเรียกร้องความสนใจจากลูกชาย
“โธ่ แม่ครับ” ชายหนุ่มคราง “ส�ำหรับผมแล ้ว ในโลกนี้ไม่มอี ะไร
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ส�ำคัญมากกว่าแม่อกี แล ้วละครับ”
คนเป็ นแม่ย้มิ กริม่ อารมณ์ดขี ้นึ มาทันทีเมือ่ ได้ยนิ ถ ้อยค�ำหวานหู
ของลูกชาย ประโยคต่อมาทีอ่ อกจากปากจึงอ่อนหวานไม่แพ้กนั “งัน้ ก็
รีบกลับมาวันนี้เลยนะจ๊ะ แม่จะรอ”
“ขอเป็ นพรุ่งนี้เย็นๆ นะครับ ส่วนนัดของแม่ก็เลือ่ นออกไปอีก
สักสองวัน” ลูกชายต่อรอง
“ไม่ได้จะ้ ” คนเป็ นแม่สวนกลับมาทันควัน “แม่เป็ นคนนัด แล ้ว
ลูกจะใหแ้ ม่เอาเหตุผลอะไรไปบอกเลือ่ น อีกอย่าง พรุ่งนี้เป็ นวันเกิด
หนู เ มย์ แม่ อ ยากให ล้ ู ก เอาของขวัญ ไปมอบให้ก บั น้อ งด้ว ยตัว เอง
เพราะฉะนัน้ ไม่วา่ ยังไงลูกก็ตอ้ งกลับมาวันนี้ นี่คอื ค�ำสั่ง”
ลู กชายถอนหายใจเฮือก นึกอยู่แลว้ เชียวว่าแม่จะต้องมีแผน
วันก่ อนก็หนู นิก มาวันนี้ก็หนู เมย์ แต่เพราะรายแรกมีคนรักอยู่แลว้
จึงถูกตัดออกจากการเป็ นตัวเลือก ตอนนี้นายหญิงคาร่าจึงหันเป้ ามาที่
หนู เมย์ซ่ึงเป็ นลู กสาวของเพื่อนอีกคนแทน นี่ขนาดมีหลานเล็กๆ ที่
แสนจะน่ารักถึงสามคนเข ้าไปแล ้ว และคนทีส่ ซ่ี ง่ึ อยูใ่ นท ้องของสะใภ ้เล็ก
ก็กำ� ลังจะลืมตาขึ้นมาดูโลกในอีกไม่ก่ีเดือนขา้ งหน้า นายหญิงคนเก่ง
ก็ยงั อุตส่าห์มเี วลาหาเมียใหเ้ ขาอีก เห็นทีตราบใดทีเ่ ขายังไม่มเี มียเป็ น
ของตัวเอง นายหญิงใหญ่แห่งไร่จริ โชติกค็ งไม่ยอมรามือเป็ นแน่
เมือ่ คิดถึงเมีย คนทีย่ งั ไม่คดิ จะมีหว่ งผูกคอก็ตอ้ งถอนหายใจทิ้ง
อีกรอบ ใช่วา่ เขาจะเป็ นพระอิฐพระปูน ไม่มคี วามรูส้ กึ รูส้ าอะไร แต่เขา
เลือกทีจ่ ะระบายออกแบบไม่ผูกมัดมากกว่า ด้วยรูปลักษณ์ภายนอกที่
ไม่เป็ นสองรองใคร และทรัพย์สมบัตมิ ลู ค่ามหาศาลทีอ่ ยู่ในครอบครอง
ก็สามารถดึงดู ดดารา นางแบบ นางงามที่สะอาดและปลอดภัยใหม้ า
นอนระทวยอยู่บนเตียงของเขาได้แบบไม่ซำ�้ หน้าแล ้ว และทุกครัง้ ทีเ่ ขา
ขึ้นกรุงเทพฯ เขาก็ตกั ตวงความสุขเหล่านัน้ จนอิม่ แต่ถ ้าจะให ้มีแบบถาวร
เขาก็ยงั ไม่เจอผู ้หญิงคนไหนทีอ่ ยากมอบทุกอย่างในชีวติ ให ้
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“แคกๆ ๆ”
เสียงไอแห ้งๆ เรียกให ้คนทีก่ ำ� ลังใช้ความคิดอยู่หนั มอง นัยน์ตา
สีน�ำ้ ตาลเขม้ หรี่แคบลงเล็กน้อยก่ อนจะค่ อยๆ เป็ นประกายขึ้นเมื่อ
คิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ มุมปากหยักยกยิ้มบางๆ ไม่รอช้าทีจ่ ะบอก
ความคิดนัน้ แก่คนเป็ นแม่
“แล ้วถ ้าผมบอกแม่วา่ ตอนนี้เมียผมก�ำลังไม่สบายอยู่ละ่ ครับ”
“ลูกพูดว่าอะไรนะ!”
น�ำ้ เสียงแหลมๆ ทีบ่ ง่ บอกถึงความตกใจส่งผลให้ใบหน้าหล่อเหลา
เหยเกด้วยความแสบแก้วหูจนต้องดึงโทรศัพท์ทแ่ี นบอยู่ออก ชายหนุ่ม
เป่ าลมออกทางปากแรงๆ ก่อนจะเอากลับมาแนบหูอกี ครัง้
“ตารอง เมือ่ กี้แม่ไม่ได้ฟงั ผิดไปใช่ไหม ลูกบอกว่าเมียของลูกก�ำลัง
ไม่สบาย นี่ลูกแอบไปมีเมียอยู่ทก่ี รุงเทพฯ งัน้ เหรอ บอกแม่มาเดีย๋ วนี้
เลยนะ!”
“ใจเย็นๆ ก่ อนครับแม่ เอาเป็ นว่า เมียของผมแข็งแรงพร้อม
เดินทางเมือ่ ไร ผมจะพาไปกราบแม่นะครับ ตอนนี้ผมต้องวางสายก่อน
รักแม่นะครับ”
ปลายนิ้ วแกร่ งกดตัดสัญญาณเมื่อพูดจบ และก่ อนที่จะเก็บ
เครื่องมือสือ่ สารรุ่นทันสมัยลงกระเป๋ ากางเกงก็ไม่ลมื ทีจ่ ะปิ ดเครื่องเพือ่
ป้ องกันการถูกซักไซจ้ ากคนเป็ นแม่และคนอืน่ ๆ ทีอ่ กี ไม่ก่นี าทีข ้างหน้า
ก็คงรู เ้ รื่องที่เขากุข้ ึนอย่ างแน่ นอน นัยน์ตาสีน�ำ้ ตาลเขม้ หันมองคน
บนเตียงทีก่ ำ� ลังปรือตามองมาทีเ่ ขา ร่างสู งใหญ่ค่อยๆ เดินเขา้ ไปใกล ้
พร้อมกับเรียวปากหยักได้รูปคลีย่ ้ มิ อ่อนโยน
“ตื่นแล ้วเหรอครับ ‘ทีร่ กั ’ ”
คนถูกเรียกว่า ‘ทีร่ กั ’ นิ่วหน้าเมือ่ รูส้ กึ เจ็บร้าวบริเวณแผลถูกเย็บ
ริมฝี ปากซีดเซียวขยับเล็กน้อยก่อนจะค่อยๆ เปล่งเสียงแหบแห ้งออกมา
“ทีร่ กั ?”
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“ใช่ ‘ทีร่ กั ’ ” ชายหนุ่มย�ำ้ “รูส้ กึ ยังไงบ ้าง ยังเจ็บแผลอยู่ไหม”
“คุณเรียกฉันว่าที่รกั หรือคะ” เสียงหวานเอ่ยถามแผ่วเบาและ
เนิบนาบ
“ใช่ครับ” ชายหนุ่มตอบรับพร้อมกับรอยยิ้มบางๆ
“ฉัน...ฉันจ�ำอะไรไม่ได้”
ค�ำพูดของเธอท�ำให ้นายหัวหนุ่มลูกเสี้ยวชะงักไปเล็กน้อย ก่อนที่
มุมปากหยักจะค่อยๆ ยกโค้งเป็ นรอยยิ้มเจ้าเล่ห ์
“จ�ำไม่ได้ก็ไม่เป็ นไร แค่ รู้ไว้ก็พอว่า...” มือหนาเอื้อมไปเกลีย่
เส ้นผมทีร่ ะกรอบหน้าหวานของเธอออกอย่างอ่อนโยน “คุณเป็ นภรรยา
ของ นายหัวคนาวิน จิรโชติ และชื่อของคุณก็คอื ‘พวงชมพู’ ”
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สะใภ้รองของตระกูลจิรโชติ

คีแกนยืนมองมารดาทีก่ ำ� ลังเดินวนไปมาอยูต่ รงเชิงบันได โดยมี

ป้ าสายใจเดินตามหลังพร้อมกับพัดในมือคอยโบกลมเพือ่ ไล่ความร้อน
ของอากาศให ้ ซึ่งแน่ นอนว่า ความร้อนเหล่านัน้ ไม่อาจเทียบได้กบั
ความร้อนรุ่มในอกของนายหญิงใหญ่แห่งไร่ จิรโชติ เพราะสังเกตได้
จากอาการถอนหายใจทิ้งเฮือกแลว้ เฮือกเล่า คีแกนส่ายหน้าน้อยๆ
ถอนหายใจเบาๆ หัวคิ้วหนาสีนำ�้ ตาลเขม้ เลิกขึ้นนิดๆ ก่ อนจะหันมา
ประสานกับนัยน์ตากลมแป๋ วของภรรยาคนสวยทีย่ นื อยู่ข ้างๆ
“พีใ่ หญ่ไปพูดกับคุณแม่สคิ ะ เดินวนไปมาแบบนัน้ เกือบครึง่ ชัว่ โมง
แล ้ว อากาศอบอ้าวแบบนี้เดีย๋ วจะเป็ นลมเอานะคะ” พุดน�ำ้ บุศย์เอ่ยกับ
สามีดว้ ยความเป็ นห่วงมารดาของเขาที่เธอรักเคารพไม่ต่างจากมารดา
ของตัวเอง
“คุณแม่ไม่หยุดเดินหรอกค่ะหนู พดุ จนกว่าเจ้ารองมันจะมาถึง”
คีแกนบอกกับภรรยาคนสวยด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยน
“หนู พุดไม่อยากจะเชื่อเลยค่ ะ ว่าคุณรองจะแอบไปมีภรรยา
ซ่ อ นอยู่ ท่ีก รุ ง เทพฯ” คิ้ว เรีย วสวยของอดีต สาวน้อ ยจอมซนขมวด
เขา้ หากัน ก่ อนจะเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าหล่อเหลาของสามี ดวงตา
กลมโตหรี่แคบเล็กน้อย “พีใ่ หญ่แน่ใจนะคะว่าไม่รูเ้ ห็นด้วย”
“โธ่ หนู พดุ ขา” คีแกนครางลึกทีอ่ ยู่ๆ ก็ถูกแม่ของลูกมองด้วย
สายตาจับผิด “พีไ่ ม่รูเ้ รื่องด้วยจริงๆ และพีก่ ไ็ ม่เคยมีความลับกับหนู พดุ
แม ้แต่นิดเดียวนะคะ”
“ใหม้ นั จริงเถอะค่ะ” พุดน�ำ้ บุศย์ตวัดค้อนใส่พอ่ ของลูกไปหนึ่งที
“ดูอย่างคุณสามสิคะ กว่าทุกคนจะรู้วา่ ก่อเรื่องใหญ่เอาไว้ก็เกือบสองปี
10 ทวงรักคืนใจนายหัว

แน่ะ แล ้วนี่คณ
ุ รองก็เป็ นไปอีกคน หนู พดุ ละสงสารคุณแม่จริงๆ เลยค่ะ”
คีแกนยกมือขึ้นโอบบ่าบอบบางของคนขี้สงสารเอาไว ้ ระหว่างนัน้
ก็ได้ยนิ เสียงบ่นงึมง�ำของมารดา
“หึ! ตารองนะตารอง ไม่น่าท�ำกับแม่แบบนี้เลย แล ้วแม่จะเอาหน้า
ทีไ่ หนไปเจอเพือ่ น ท�ำไมนะ ท�ำไมไม่เอานิสยั ดีๆ ของตาใหญ่มาใช้ แต่
ดันไปเอานิสยั แย่ๆ ของตาสามมา ลูกคนนี้ ไม่รูจ้ ะดัดนิสยั ยังไงแล ้วเนีย่ ”
“ได้ยนิ ชัดไหมคะคนดี” คีแกนเอ่ยถามคนในอ้อมแขนพร้อมกับ
รอยยิ้มข�ำ เมือ่ ได้ยนิ มารดาขุดพฤติกรรมร้ายกาจในอดีตของน้องชาย
คนเล็กมาค่อนแคะ เปรียบเทียบกับนิสยั ดีๆ ของพีช่ ายคนโตอย่างเขา
ซึง่ เป็ นการยืนยันให ้พุดน�ำ้ บุศย์ได้ยนิ ว่าสามีของเธอนัน้ แสนจะน่ารัก
“ค่ ะ” พุดน�ำ้ บุศย์วาดวงแขนเสลากอดรอบเอวสอบของคีแกน
เอาไวแ้ ล ้วถอนหายใจเบาๆ “ไม่รูว้ ่าคุณแม่จะถูกใจภรรยาของคุณรอง
หรือเปล่านะคะ”
“คุณแม่ไม่ใจร้ายกับผูห้ ญิงที่ลูกชายรักหรอก แต่ท่เี ห็นท่าทาง
อารมณ์เสียอยู่ตอนนี้ก็คงเป็ นเพราะโมโหทีเ่ จ้ารองมันมีเมียโดยไม่บอก
มากกว่า”
“แล ้วก็เรื่องลูกสาวของเพือ่ นคุณแม่ดว้ ยค่ะ” พุดน�ำ้ บุศย์ต่อให ้
ซึง่ คีแกนก็พยักหน้าเห็นด้วย
ระหว่างนัน้ เสียงรถของคนทีท่ กุ คนรอคอยก็แว่วดังมาให้ได้ยนิ
ทัง้ สองหันไปมองถนนทีท่ อดยาวไปไกลสุดลูกหูลกู ตา แล ้วก็เห็นรถโฟร์วลี
สีดำ� อยู่ไกลๆ
“นั่น รถคุณรองมาแล ้วค่ะ”
เสียงของพุดน�ำ้ บุศย์ทำ� ใหค้ นทีร่ อคอยการมาของลูกชายคนรอง
อยู่หยุดเดินก่ อนจะหันขวับไปมอง กระทั่งรถของตัวต้นเหตุท่ีทำ� ให ้
อารมณ์ขนุ่ มัวแล่นเข ้ามาใกล ้ นายหญิงใหญ่แห่งไร่จริ โชติจงึ เชิดหน้าขึ้น
ก่อนจะสาวเทา้ ขึ้นบันไดบ ้านด้วยท่าทางคล ้ายไม่สนใจ ปล่อยให้คแี กน
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และพุดน�ำ้ บุศย์รอรับน้องชายและน้องสะใภ ้
หลังจากได้รบั การแนะน�ำให้รู้จกั กับสมาชิกใหม่ของครอบครัว
เรียบร้อยแลว้ พุดน�ำ้ บุศย์ก็จูงมือน้องสะใภพ้ าเดินไปที่หอ้ งนั่งเล่น
ด้วยกัน ในขณะทีค่ แี กนเดินเข ้าไปใกล ้น้องชายแล ้วตบบ่าหนาเบาๆ
“เตรียมตัวมาพร้อมแล ้วใช่ไหม”
คนเป็ นน้องตอบค�ำถามของพี่ชายด้วยการยกยิ้มบางๆ ตรง
มุมปาก

นายหญิงใหญ่แห่งไร่จิรโชติแสร้งมองไปทางอื่นเมื่อลูกชาย

คนรองเดินเขา้ มาในหอ้ งนั่งเล่นพร้อมกับหญิงสาวร่ างบอบบาง โดย
อ้อมแขนของนายหญิงคาร่ามีร่างขาวจ�ำ้ ม�ำ่ ของ เด็กชายฌอน จิรโชติ
วัยหา้ เดือน ลูกชายคนเล็กของคีแกนและพุดน�ำ้ บุศย์นอนดูดนมจาก
ขวดอยู่ วันนี้เป็ นวันจันทร์ บ ้านทีแ่ สนจะอบอุ่นจึงเงียบกว่าปกติ เพราะ
หนู นอ้ ยผักบุงที
้ ช่ อบส่งเสียงเจื้อยแจ้วตลอดเวลาไปโรงเรียน
“ผมกลับมาแลว้ ครับ” คนาวินเอ่ยทักมารดาพร้อมกับรอยยิ้ม
ก่ อนจะหันมาทางคนตัวเล็กที่ยืนอยู่ขา้ งๆ มือหนาและอบอุ่นควา้ มือ
เรียวเล็กและนุ่ มนิ่มของเธอมากุมไว ้ เมื่อเธอเงยหน้าขึ้นมาประสาน
สายตาด้วยก็ส่งยิ้มอ่อนโยนไปให ้ “ชมพูครับ สุภาพสตรีแสนสวยทีน่ ั่ง
อยู่ตรงหน้าคุณคือนายหญิงคาร่า คุณแม่ของผม”
หญิงสาวที่เพิ่งได้สามีมาเพียงแค่ หนึ่งวันสู ดลมหายใจเขา้ ปอด
ยาวลึกเพือ่ ลดอาการประหม่า ถึงแมจ้ ะยังจ�ำอะไรไม่ได้ แต่เธอก็รูว้ ่า
ควรจะปฏิบตั ติ วั อย่างไรต่อมารดาของสามี ร่างบอบบางขยับเข ้าไปใกล ้
ก่อนจะค่อยๆ ย่อตัวลง คลานเข่าเข ้าไปกราบลงทีต่ กั ของนายหญิงใหญ่
แห่งไร่จิรโชติ ส่งผลให้ใบหน้าอ่อนกว่าวัยของเจ้าของตักคลายความ
เรียบตึงลงเมือ่ เห็นท่าทางอ่อนน้อมของอีกฝ่ าย
“ชื่อชมพูเหรอ” นายหญิงคาร่ าเอ่ยถาม แมจ้ ะได้ยินที่ลูกชาย
12 ทวงรักคืนใจนายหัว

บอกแล ้วก็ตาม
“ค่ะ” หญิงสาวตอบรับเบาๆ
“ขึ้นมานั่งข ้างบนเถอะ”
เมือ่ ได้ยนิ ค�ำพูดของมารดา คนาวินก็เข ้ามาช่วยพยุงหญิงสาวให ้
ลุกขึ้น พาไปนั่งลงบนโซฟาตัวเดียวกัน
“ว่าไงพ่อตัวดี ไปพาลูกสาวเขามาแบบนี้ ไม่กลัวพ่อเขาตามมา
ยิง กบาลเอารึ” นายหญิง คาร่ า หัน มาเล่น งานลู ก ชายที่ช อบท�ำ ตัว มี
ความลับ ผิดพีผ่ ดิ น้อง เพราะสองคนนัน้ แสดงออกชัดเจน ไม่ว่าจะ
แสนดีมเี หตุผลอย่างคีแกน หรือร้ายกาจเอาแต่ใจอย่างคริษฐ์ ในขณะที่
คนาวิน เป็ น ส่ ว นผสมระหว่า งพี่ช ายและน้อ งชายได้อ ย่ า งลงตัว และ
น่าปวดหัวทีส่ ุด!
“เรือ่ งนัน้ แม่ไม่ต ้องห่วงหรอกครับ ชมพูเป็ นเด็กก�ำพร้า ไม่มญ
ี าติ
ทีไ่ หน” คนาวินบอกประวัตขิ องคนตัวเล็กทีเ่ ขาปัน้ แต่งขึ้นมาเอง
และมันก็ส่งผลใหค้ นเป็ นแม่ชะงักอึ้งไป นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลเขม้
ซึง่ เป็ นต้นฉบับของลูกหลานหันมองหญิงสาวทีน่ งั่ อยูข่ ้างกายลูกชายด้วย
แววตาที่อ่อนแสงลง บังเกิดความสงสารขึ้นมาในหัวใจ เช่นเดียวกับ
พุดน�ำ้ บุศย์ท่ีรู้สึกไม่ต่างกัน ในขณะที่คีแกนหรี่ตามองน้องชายเพื่อ
หาพิรุธ ซึง่ คนถูกมองก็ไม่พลัง้ เผลอแสดงออกมาให ้เห็นแม ้แต่นดิ เดียว
นายหญิงคาร่าถอนหายใจออกมาแผ่วเบาก่อนจะยกร่างจ�ำ้ ม�ำ่ ของ
หลานชายที่คลายริมฝี ปากสีแดงเรื่อออกจากจุกนมหลังจากดื่มไปจน
หมดขวดแลว้ ขึ้นพาดบ่า ใช้มอื ลู บแผ่นหลังเล็กๆ เบาๆ เพื่อกล่อม
ให ้หลับ เพราะหนุ่มน้อยชอบนอนท่านี้
“ว่าแต่ ไม่สบายเป็ นอะไรถึงกับต้องเข ้าโรงพยาบาล” นายหญิง
คาร่าเอ่ยถามด้วยน�ำ้ เสียงทีอ่ ่อนลง
“อุบตั เิ หตุครับ หัวแตกเย็บไปสองเข็ม สมองได้รบั ความกระทบ
กระเทือน ตอนนี้ชมพูกเ็ ลยจ�ำอะไรไม่ค่อยได้” คนาวินบอกแค่นนั้ เพือ่
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ให ้สอดคล ้องกับเรื่องทีเ่ ขาเล่าให ้หญิงสาวฟัง
นายหญิงคาร่ามองขมับทีม่ ผี ้าปิ ดแผลแปะอยูข่ องลูกสะใภ ้คนใหม่
แลว้ พยักหน้าเบาๆ “แม่จะพาหลานไปนอน เราก็พาเมียไปพักเถอะ
เพิง่ ออกจากโรงพยาบาลแล ้วยังต้องเดินทางไกลอีก คงเหนื่อย”
ค�ำพูดที่แสดงถึงความห่วงใยของนายหญิงคาร่ าส่งผลใหค้ นที่
ลุ ้นอยู่ต่างก็ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอก พุดน�ำ้ บุศย์เงยหน้าขึ้น
สบตากับคีแกนพร้อมกับรอยยิ้มบางๆ
“เดีย๋ วหนู พดุ ไปดูคุณแม่กบั ตาหนู นะคะ”
พุดน�ำ้ บุศย์กระซิบบอกคีแกน เมือ่ พ่อของลูกพยักหน้าพร้อมกับ
ส่งยิ้มอ่อนโยนมาให ้ คุณแม่ลูกสองก็หนั ไปยิ้มให้กบั น้องชายของสามี
และน้องสะใภ ้ก่อนจะเดินแยกไป
นัย น์ต าสีน�ำ้ ตาลเข ม้ ของพี่ช ายคนโตจับ จ้อ งอยู่ ท่ีใ บหน้า ของ
น้องชายเพือ่ จับผิด แต่กไ็ ม่พบพิรุธใดๆ จากใบหน้าทีค่ ล ้ายคลึงกับเขา
คีแกนไม่ปกั ใจเชื่อสิ่งที่นอ้ งชายพยายามแสดงใหท้ ุกคนเห็นอยู่ตอนนี้
คนาวินเป็ นเสือร้ายที่ซ่อนพิษสงเอาไวภ้ ายใต้หน้ากากสุภาพบุรุษแสน
อ่อนโยน สัญชาตญาณของพีช่ ายคนโตไม่เคยผิดพลาด และเขาก็จะต้อง
รู้ให้ได้!

“ภรรยาของคุณรองน่ารักดีนะคะ แต่ก็มชี วี ติ ทีน่ ่าสงสารมาก”

พุดน�ำ้ บุศย์พดู ขณะทีส่ ายตาจับจ้องทุกอิรยิ าบถของแม่สามี
“และแม่กไ็ ม่ควรซ�ำ้ เติมด้วยการท�ำตัวเป็ นแม่สามีใจร้ายใช่ไหมจ๊ะ”
นายหญิงคาร่าเอ่ยขึ้นด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยน ขยับผา้ นวมผืนเล็กห่มร่าง
ขาวอวบของหลานชายตัวน้อยทีน่ อนหลับสนิทด้วยท่าประจ�ำคือนอนคว�ำ่
กระดกก้น จากนัน้ ตบเบาๆ ลงบนก้นนุ่มนิ่มนัน้ “และแม่กต็ อ้ งยอมรับ
ผู ้หญิงทีล่ ูกชายเลือกแล ้วด้วย หนู พดุ จะบอกแม่แบบนี้ใช่ไหม”
“หนู พดุ รูว้ า่ คุณแม่มเี หตุผล เป็ นแม่สามีทแ่ี สนดีและก็น่ารักทีส่ ุด
14 ทวงรักคืนใจนายหัว

ในโลก” พุดน�ำ้ บุศย์บอกเสียงหวาน
“นั่นเป็ นเพราะแม่ได้ลูกสะใภ้ทถ่ี กู ใจต่างหากล่ะ”
นายหญิงคาร่าเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าแสนน่ ารักของลูกสะใภ้ท่ี
เลือกเองกับมือ จากเด็กสาวแก่นแก้ว แสนซน ม ้าดีดกะโหลกทีห่ าเรือ่ ง
ให ้คนรอบข ้างต้องปวดหัวไม่เว ้นแต่ละวัน โดยเฉพาะคีแกนทีโ่ ดนหนัก
กว่าใครถึงขัน้ กระดูกซี่โครงร้าวเลยทีเดียว กลายมาเป็ นภรรยาที่เดิน
เคียงข ้างสามีได้อย่างภาคภูมิ ให ้ก�ำเนิดลูกน้อยทีแ่ สนจะน่ารัก เป็ นสะใภ ้
ที่ได้ดั่งใจทุกอย่าง เช่นเดียวกับเข็มหอมที่ตอนนี้กำ� ลังอุม้ ทอ้ งทายาท
คนที่ส่ขี องตระกูลจิรโชติ ส่วนสะใภ้ท่เี พิ่งได้มาล่าสุด ก็คงต้องดู กนั
ต่อไป

ช่ วงบ่าย คีแกนไปรับลูกสาวจากโรงเรียนอนุบาล เมื่อกลับ

ถึงบ ้านและได้รบั การแนะน�ำให้ร้จู กั กับสมาชิกใหม่ของครอบครัว เพียง
ไม่นานนางฟ้ าตัวน้อยแห่งไร่จริ โชติก็เริ่มสนิทสนมกับอาสะใภค้ นสวย
จนถึงขึ้นนัดแนะจะนอนด้วยกันเลยทีเดียว พุดน�ำ้ บุศย์ได้ยินค�ำพูด
เจื้อยแจ้วของลู กสาวตัวน้อยจึงรีบหา้ ม เพราะพวงชมพูยงั ไม่หายดี
ไม่อยากให ้เจ้าตัวยุ่งไปรบกวน
ในขณะทีพ่ วงชมพูกำ� ลังดีใจอยู่เชียวทีห่ นู นอ้ ยอาสาจะนอนเป็ น
เพือ่ น แต่เมือ่ พุดน�ำ้ บุศย์ไม่อนุ ญาตด้วยเหตุผลว่าแม่หนู นอ้ ยนอนดิ้น
กินพื้นทีบ่ นเตียงไปทุกซอกทุกมุม เกรงว่าจะฟาดแขนขามาโดนเธอเข ้า
พวงชมพูจงึ ไม่กล ้าเอ่ยขอ
จากการพูดคุยบนโต๊ะอาหารท�ำใหพ้ วงชมพูได้รู้ว่า นอกจาก
คนาวินจะมีพช่ี ายแล ้ว เขายังมีนอ้ งชายอีกหนึ่งคน ชื่อคริษฐ์ อาศัยอยู่
ที่เกาะสมุยกับภรรยาชื่อเข็มหอมและลู กสาวชื่อเด็กหญิงอันดาหรือ
น้อ งขิม และตอนนี้ เ ข็ม หอมก็ ก �ำ ลัง อุม้ ท อ้ งลู ก คนที่ส องด้ว ย สิ่ง ที่
พวงชมพูรับรู้ได้ขณะฟังทุกคนคุยกันก็คอื นายหญิงคาร่าต้องการจะมี
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หลานใหม้ ากที่สุดเท่าที่จะมากได้ และมันก็ทำ� ใหพ้ วงชมพูรู้สกึ ร้อนๆ
หนาวๆ ราวกับจะจับไข้ข้นึ มา
กระทั่งมื้อเย็นผ่านพน้ ไปจนถึงเวลาเขา้ นอน พวงชมพูได้แต่
มองตามแม่หนู นอ้ ยผักบุง้ ทีถ่ ูกคนเป็ นพ่ออุม้ พาดบ่าตาละหอ้ ย โดยมี
พุดน�ำ้ บุศย์อมุ ้ ลูกชายเดินตามหลัง ครัน้ เผลอสบตากับคนทีร่ งั้ ต�ำแหน่ง
สามีของตัวเองก็ต ้องรีบหลุบตามองต�ำ่ ทันที เมือ่ ได้ยนิ เขาเอ่ยราตรีสวัสดิ์
มารดา เธอก็ทำ� ตามด้วยน�ำ้ เสียงแผ่วเบา ก่อนจะเดินตามร่างสู งใหญ่
เข ้าไปในห ้องนอนของเขาด้วยหัวใจทีเ่ ต้นแรง
หญิงสาวยืนเก้ๆ กังๆ อยูก่ ลางห ้อง ท�ำตัวไม่ถกู เมือ่ ต้องมาอยูก่ บั
เขาในห ้องนอนมิดชิดแบบนี้ ถึงแม ้จะเคยอยู่ด ้วยกันสองต่อสองมาแล ้ว
แต่เพราะตอนนัน้ เธอยังรูส้ กึ มึนๆ งงๆ ครึ่งหลับครึ่งตื่น สติสตังไม่อยู่
กับเนื้อกับตัวเท่าไร จึงท�ำให้ไม่รสู้ กึ เกร็งเหมือนตอนนี้
“คืนนี้คุณใส่ชุดนอนของผมไปก่อน ไวพ้ รุ่งนี้ผมจะพาไปหาซื้อ
เสื้อผ ้าและก็ของใช้จำ� เป็ น”
หญิงสาวยืน่ มือออกมารับชุดนอนจากมือของชายหนุ่ม นัยน์ตา
คู่หวานหันมองไปรอบห ้อง เห็นประตูอยูม่ มุ ขวา จึงเดาได้วา่ เป็ นห ้องน�ำ้
ร่างบอบบางจึงขยับเดินเข ้าไปใกล ้ แต่ไปได้เพียงแค่ไม่กก่ี า้ วก็ถกู เขาเรียก
เอาไว ้
“เดีย๋ วก่อน ผมลืมไป รอแป๊ บหนึ่งนะ”
พูดจบเขาก็เดินออกไปจากหอ้ ง ไม่นานก็กลับเขา้ มา ร่างบางที่
นั่งรออยู่บนเตียงรีบลุกขึ้นทันที แลว้ วินาทีถดั มาผิวแก้มนวลเนียน
ก็มอี นั ต้องร้อนผะผ่าวอย่างหา้ มไม่อยู่ เมือ่ เห็นของบางอย่างในมือของ
เขาทีก่ ำ� ลังยืน่ ส่งมาให ้เธอ
ชุดชัน้ ใน!
สายตาของเขาทีม่ องตรงมายังก้อนเนื้ออวบอิม่ สองก้อนซึง่ ซุกซ่อน
อยู่ภายใต้เสื้อยืดคอกลมสีขาว ท�ำให้ใบหน้าหวานของคนเป็ นเจ้าของ
16 ทวงรักคืนใจนายหัว

เห่อร้อนมากขึ้นไปอีก พยายามเบีย่ งกายให ้พ ้นจากสายตาส�ำรวจของเขา
“ผมไปขอมาจากหนู พดุ เป็ นของใหม่ คุณน่าจะใส่ได้ พีช่ ายผม
ชอบซื้อใหเ้ มีย หนู พดุ ก็เลยมีเยอะ อ้อ...” เขาแบมืออีกขา้ งหนึ่งออก
“หนู พดุ ให ้ปลาสเตอร์ปิดแผลกันน�ำ้ มาด้วย เดีย๋ วผมปิ ดให ้นะ”
ฝ่ ามือหนากดบ่าเล็กใหค้ นเป็ นเจ้าของนั่งลงที่เดิมอีกครัง้ แลว้
ค่อยๆ แกะผ ้าปิ ดแผลออกจากขมับของเธอเบาๆ จัดการติดปลาสเตอร์
กันน�ำ้ ลงไปแทนที่ เรียบร้อยแล ้วก็ย้ มิ ให้กบั ผลงานของตัวเอง
“ขอบคุณค่ะ”
เสียงหวานอุบอิบเบาๆ ร่างบางรีบลุกขึ้นจากเตียง หมุนตัวหันหลัง
ให ้เขาทันที สองเท ้าเล็กๆ ก้าวไปยังห ้องน�ำ้ ด้วยความรวดเร็ว เมือ่ ประตู
ปิ ดลง มือสั่นๆ ก็ยกขึ้นกุมหน้าอกทีก่ ำ� ลังเต้นแรงเอาไว ้ ริมฝี ปากอิ่ม
เม ้มเข ้าหากันแน่น ไม่เข ้าใจความรูส้ กึ ของตัวเองเลยจริงๆ ว่าท�ำไมต้อง
ตื่นเต้นขนาดนี้ดว้ ย ในเมือ่ เขาเป็ นสามีของเธอ สามีภรรยาย่อมต้องท�ำ
มากกว่าการมองหน้ากันอยู่แล ้ว แต่ทำ� ไมเธอถึงได้เกิดอาการทีบ่ รรยาย
ไม่ถูกแบบนี้ หรือเป็ นเพราะสมองของเธอได้รบั การกระทบกระเทือน
หนักมากจนถึงขัน้ ลืมเลือนความรูส้ กึ ทีม่ ตี ่อสามีของตัวเองไปด้วย
‘เธอจะตืน่ เต้นเวลาอยู่ใกล ้เขาไปท�ำไมกัน เขาเป็ นสามีของเธอนะ
พวงชมพู’
หญิงสาวได้แต่ยำ�้ เตือนตัวเองในใจ แต่กม็ คี ำ� ถามมากมายหลัง่ ไหล
เข ้ามาในสมองให ้ต้องขนลุกเกรียว
‘สามีภรรยาเขาท�ำอะไรกัน กอดจูบกันใช่ไหม แล ้วก็...กันใช่ไหม
ไม่นะ! ไม่ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ’
เธอยังไม่พร้อมทีจ่ ะท�ำแบบนัน้ กับเขา!
หญิงสาวสะบัดศีรษะเพือ่ ไล่คำ� ถามชวนวาบหวามเหล่านัน้ ออกไป
ก๊อก...ก๊อก...ก๊อก...
เสียงเคาะประตูทำ� ใหเ้ ธอสะดุง้ โหยงก่ อนที่เสียงทุม้ นุ่ มของเขา
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จะดังตามมา
“คุณยังไม่หายดี ไม่ควรอาบน�ำ้ นาน”
หญิงสาวสูดลมหายใจเข ้าปอดยาวลึก จัดการถอดเสื้อผ ้าออกจาก
ร่ างกายเรียบร้อยแลว้ ก็พาตัวเองไปยืนอยู่ใต้ฝกั บัวขนาดใหญ่ เวลา
แต่ละวินาทีช่างผ่านไปเร็วเหลือเกินในความรู้สกึ และเธอก็ไม่สามารถ
ถ่วงเวลาอยู่ในหอ้ งน�ำ้ ได้ทงั้ คืน มือเล็กปิ ดฝักบัวเมือ่ ช�ำระร่างกายหมด
ทุกส่วนแล ้ว พยายามท�ำทุกอย่างให้ช้า แต่สุดทา้ ยเธอก็ตอ้ งเปิ ดประตู
ห ้องน�ำ้ ออกมาหลังจากแต่งตัวเสร็จ ร่างบอบบางในชุดนอนผู ้ชายค่อยๆ
ก้าวออกมาจากห ้องน�ำ้
คนที่นั่งอ่านเอกสารอยู่บนโซฟาปลายเตียงหันมองคนตัวเล็ก
แวบหนึ่ง ก่อนจะวางเอกสารในมือลงแล ้วลุกขึ้นเดินเขา้ ใกล ้หญิงสาว
มือข ้างหนึ่งของเขายืน่ มากุมมือเล็กเย็นๆ ของเธอ ส่วนอีกข ้างก็ดงึ เอา
ผ ้าขนหนู ทพ่ี าดอยู่บนบ่าเล็กไปถือไว ้เอง เธอเพิง่ สังเกตว่าเขาใส่ชดุ นอน
เรียบร้อยแล ้ว กลิน่ กายเขาก็หอมสะอาด เขาคงไปอาบน�ำ้ ทีห่ ้องอืน่ มา
ร่างบางถูกรัง้ ให้นงั่ ลงบนเตียงกว ้างก่อนทีร่ ่างสูงใหญ่ของเขาจะนัง่
ยองๆ ลงบนส ้นเท ้า แล ้วท�ำในสิง่ ทีเ่ ธอคาดไม่ถงึ นัยน์ตาคู่หวานเบิกโต
นิดๆ ขณะมองตามมือใหญ่ของเขาที่กำ� ลังพับแขนเสื้อชุดนอนที่ยาว
รุ่มร่ามให ้ ต่อด้วยขากางเกงทีก่ ่อนหน้านี้เธอต้องดึงเอาไว ้ตลอดเพราะ
ความยาวทีเ่ กินขาสัน้ ๆ ของเธอไปมาก
ความอ่อนโยนของเขาท�ำใหอ้ าการประหม่าที่เธอก�ำลังเผชิญอยู่
ค่อยๆ ลดลง พวงชมพูระบายลมหายใจออกมาแผ่วเบา เมือ่ เขาไม่ได้พูด
หรือแสดงท่าทางอย่างทีเ่ ธอนึกกลัว
“ยังเจ็บแผลหรือว่าปวดหัวอยู่หรือเปล่า” เขาเงยหน้าขึ้นมาถาม
ด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยนหลังจากทีจ่ ดั การกับความยาวของชุดนอนใหเ้ ธอ
เรียบร้อยแล ้ว
ความใกล้ชิดในตอนนี้ท�ำให้เธอได้มโี อกาสส�ำรวจใบหน้าของเขา
18 ทวงรักคืนใจนายหัว

อย่างชัดเจน ผมของเขาเป็ นสีนำ�้ ตาลเข ้มจนเกือบด�ำ สีเดียวกับคิ้วหนา
ทีพ่ าดเฉียงอยูเ่ หนือนัยน์ตาสีนำ�้ ตาลเข ้มคมกริบ จมูกโด่งเป็ นสันชัดเจน
รับกับริมฝี ปากหยักสวยได้รูป ปลายคางบึกบึนมีไรเคราจางๆ ส่งให ้
ใบหน้าของเขาหล่อเหลาคมเข ้มชวนให ้คนมองเคลิบเคลิ้มได้ไม่ยาก
อาการนิ่งเงียบของเธอท�ำใหเ้ ขาต้องยื่นมือออกมาอังที่หน้าผาก
กลมมนเบาๆ และมันก็เรียกสติของเธอให ้กลับมา หญิงสาวกะพริบตา
ปริบๆ
“ท�ำไมเงียบ หรือว่ายังเจ็บแผลอยู่”
“ไม่แล ้วค่ะ ไม่เจ็บแล ้ว” ใบหน้าหวานส่ายไปมาเบาๆ
“เมื่อกี้กินขา้ วอิ่มไหม ผมเห็นคุณกินนิดเดียวเอง เอางี้ดีกว่า
เดีย๋ วผมไปเอานมอุ่นๆ มาให้ดม่ื สักแก้ว จะได้หลับสบายขึ้น”
พูดจบคนตัวโตก็ลุกขึ้นยืนเต็มความสู งแลว้ เดินออกจากหอ้ ง
โดยมีนยั น์ตาคู่หวานมองตามไปด้วยความรูส้ กึ อบอุ่นใจอย่างบอกไม่ถกู
เรียวปากอิม่ คลีย่ ้ มิ นิดๆ
ก่อนจะมาทีน่ ่ี เขาบอกกับเธอว่า ตัง้ แต่ครัง้ แรกทีร่ ู้จกั กันจนถึง
วันทีต่ ดั สินใจใช้ชวี ติ คู่อยู่ดว้ ยกัน เขายังไม่เคยพาเธอมาพบมารดาและ
ญาติพน่ี อ้ งของเขา สาเหตุมาจากเธอเองทีต่ อ้ งการให ้เป็ นแบบนัน้ เพราะ
เธอต้องการมั่นใจในตัวเขาใหม้ ากกว่านี้ จึงอยากใช้ชีวติ คู่อยู่ดว้ ยกัน
สองคนไปก่อน ซึง่ เขาก็ตามใจเธอมาตลอด แต่เมือ่ เธอเกิดอุบตั เิ หตุจน
ท�ำให้ลมื เลือนเรื่องราวในอดีตไป เขาก็ไม่อาจปล่อยใหค้ วามสัมพันธ์
ระหว่างเขาและเธอเป็ นเหมือนเดิมอีก เขาต้องการรับผิดชอบชีวติ ของ
เธอ ครัง้ นี้จงึ ต้องพาเธอกลับมาด้วย
“คุณต้องการรับผิดชอบแค่นนั้ เหรอ แล ้วความรักล่ะคะ คุณมี
ให้ฉนั หรือเปล่า”
เสียงหวานพึมพ�ำออกมาแผ่วเบาก่อนทีบ่ านประตูจะถูกเปิ ดออก
เมือ่ เขากลับเข ้ามาหญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองร่างสูงใหญ่ทก่ี ำ� ลังเดินเข ้ามา
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ใกล ้พร้อมกับแก้วนม รอยยิ้มอ่อนโยนของเขาให ้ความรูส้ กึ อบอุ่นยิง่ นัก
“นมจากฟาร์มของผมเอง”
“ขอบคุณค่ะ” เธอรับแก้วนมมาประคองไวด้ ว้ ยสองมือ น�ำ้ นม
สีขาวข ้นยังอุ่นๆ อยู่
คนาวินยืนมองหญิงสาวดืม่ นมจนหมด แล ้วดึงแก้วออกจากมือ
ของเธอเบาๆ พาไปวางไว ้บนโต๊ะ เรียบร้อยแล ้วก็จดั การปิ ดไฟเพดาน
หอ้ ง เหลือไวเ้ พียงแสงสว่างสีนวลจากโคมไฟเล็กๆ หัวเตียงเท่านัน้
เมือ่ ถึงเวลาทีต่ อ้ งนอนร่วมเตียงกับเขาจริงๆ หญิงสาวก็เกิดอาการใจสัน่
ขึ้นมาอีกแล ้ว
“เอ่อ คุณง่วงแล ้วเหรอคะ” เธอพยายามชวนคุยเพือ่ ลดอาการ
ประหม่า
“รู้สกึ เพลียนิดหน่อย คงเป็ นเพราะขับรถไกล” ชายหนุ่มค่อยๆ
สอดขายาวๆ ของตัวเองเขา้ ไปใต้ผา้ ห่มผืนหนา แล ้วตบเบาๆ ลงบน
ทีน่ อนด้านข ้าง “มานอนเถอะ พรุ่งนี้เรายังมีอะไรทีต่ อ้ งท�ำอีกเยอะ”
หญิงสาวสู ดลมหายใจเขา้ ปอดยาวลึก ก่ อนจะค่ อยๆ คลาน
ขึ้นเตียง ทิ้งตัวลงนอนเคียงข ้างกับเขา เว ้นระยะห่างเอาไว ้พอประมาณ
เพือ่ ไม่ใหเ้ ขาเขา้ ใจผิดคิดว่าเธอรังเกียจ ที่สำ� คัญก็เพือ่ ไม่ใหเ้ ขาได้ยนิ
เสียงหัวใจทีก่ ำ� ลังเต้นโครมครามของเธอ แต่ทว่าไม่กว่ี นิ าทีถดั มาร่างเล็ก
ก็ตอ้ งสะดุง้ น้อยๆ เมือ่ อยู่ๆ เขาก็ดงึ ผ ้าห่มขึ้นมาคลุมให ้จนถึงอก
“ดึกๆ อากาศทีน่ ่ีจะเย็นมาก”
หญิงสาวหลับตานิ่ง กลัน้ ลมหายใจเอาไวห้ ลายวินาที ก่อนจะ
ค่อยๆ ผ่อนออกมาอย่างช้าๆ กระทัง่ เวลาผ่านไปสักพักเธอก็ได้ยนิ เสียง
ลมหายใจสม�ำเสมอของเขา
่
เปลือกตาของเธอค่อยๆ เปิ ดขึ้น ใบหน้าหวาน
ค่อยๆ หันมาด้านข ้างทีม่ ใี บหน้าของเขาอยู่ในระดับเดียวกัน แสงสว่าง
ที่ถงึ แมจ้ ะไม่มาก แต่ ก็เพียงพอใหเ้ ธอเห็นซีกหน้าหล่อเหลาของเขา
หญิงสาวนอนมองเขาอยู่อย่างนัน้ จนกระทั่งหลับไปในทีส่ ุด
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เมื่อลมหายใจของเธอสม�ำ่ เสมอ คนที่เธอคิดว่าหลับไปแลว้ ก็
ค่ อยๆ ลืมตาขึ้น ร่ างหนาค่ อยๆ พลิกตัวนอนตะแคงขา้ ง นัยน์ตา
สีน�ำ้ ตาลเข ม้ เรีย บนิ่ ง จนยากจะคาดเดาความรู้สึก มองส�ำ รวจไปทั่ ว
ดวงหน้าหวาน มองนิ่งอยู่อย่างนัน้ จนกระทั่งหลับไปจริงๆ

เช้าวันใหม่มาเยือน สิ่งมีชีวติ ที่อาศัยอยู่ภายในบา้ นเรือนไทย

ประยุกต์หลังงามถูกปลุกให้มชี วี ติ ชีวาขึ้นด้วยเสียงร้องเพลงเจื้อยแจ้ว
ของลูกสาวสุดรักสุดหวงของนายหัวคีแกน ซึง่ เป็ นเรื่องปกติของทุกคน
ภายในบ ้านทีจ่ ะต้องฟังเสียงแหลมๆ ของแม่หนู นอ้ ยเป็ นประจ�ำ
พวงชมพูลมื ตาขึ้น เปลือกตาบางกะพริบช้าๆ สองสามที เมือ่
สมองเริ่มประมวลเหตุการณ์ทุกอย่างได้แลว้ อาการสะลึมสะลือก็หาย
เป็ นปลิดทิ้ง นัยน์ตาหวานหันมองด้านขา้ งก็พบว่ามันว่างเปล่า ครัน้
หันมองนาฬกิ าหัวเตียงก็ตอ้ งตกใจ
“หกโมงครึ่งแลว้ เหรอเนี่ย” เสียงหวานพึมพ�ำเบาๆ ร่างบางรีบ
ลุกขึ้นจากที่นอน แลว้ ก็ตอ้ งชะงักอยู่หน้าโซฟาปลายเตียงเมือ่ สายตา
สะดุดเข ้ากับเสื้อผา้ ทัง้ ชัน้ ในและชัน้ นอกวางอยู่ พวงแก้มเนียนใสเจือสี
ระเรื่อขึ้นมาทันที
“ตื่นแล ้วเหรอ” เสียงทุม้ นุ่มดังขึ้นพร้อมกับร่างสูงใหญ่เดินผ่าน
ประตู ท่ีเ ชื่อ มต่ อ กับ ระเบีย งเข า้ มา เมื่อ เธอสบตาด้ว ยเขาจึง เอ่ ย ต่ อ
“ไปอาบน�ำ้ เถอะ จะได้ออกไปกินข ้าว เสร็จแล ้วผมจะพาไปซื้อของก่อน
กลับฟาร์ม”
“ค่ ะ ” หญิง สาวพยัก หน้า ตอบรับ เบาๆ ก่ อ นจะรีบ เดิน เข า้ ไป
ในห ้องน�ำ้
ครึ่งชั่วโมงต่อมา ทัง้ สองก็พากันมาทีห่ อ้ งอาหาร สมาชิกทุกคน
ของครอบครัวมากันเกือบครบแล ้ว ขาดแต่นายหญิงคาร่ากับแม่หนู นอ้ ย
ผักบุง้ ทีล่ งไปใส่บาตรด้วยกัน พวงชมพูทกั ทายคีแกนและพุดน�ำ้ บุศย์
วีณาวาทย์ 21

สักพักแม่หนู นอ้ ยผักบุง้ ในชุดนักเรียนอนุ บาลสีชมพูลายสกอตก็เดิน
เขา้ มาในหอ้ งอาหารพร้อมกับคนเป็ นย่า แม่หนู นอ้ ยส่งยิ้มน่ ารักให้กบั
อารองและอาสะใภ ้คนสวยก่อนเอ่ยทักเสียงใส
“อรุณสวัสดิ์ค่า อารอง อาชมพู”
พวงชมพูส่งยิ้มหวานใหพ้ ร้อมกับทักทายแม่หนู นอ้ ยและมารดา
ของสามี ซึ่งนายหญิงคาร่ าก็ทกั ทายกลับด้วยใบหน้าและน�ำ้ เสียงที่
อ่อนโยนกว่าเมือ่ วาน เพราะยอมเปิ ดใจรับหญิงสาวมาเป็ นสะใภแ้ ลว้
แม้ลึกๆ จะหนักใจอยู่บา้ งที่ตอ้ งหาเหตุผลไปปฏิเสธลูกสาวของเพือ่ น
แต่ในเมือ่ ขา้ วสารกลายเป็ นขา้ วสุกแล ้วก็ตอ้ งปล่อยใหท้ ุกอย่างเป็ นไป
ตามทางของมัน
ทัง้ หมดเริ่มลงมือรับประทานอาหารเช้า ระหว่างนัน้ คนาวินอาสา
พาแม่หนู นอ้ ยผักบุงไปส่
้ งโรงเรียน เพราะเป็ นทางผ่านไปห ้างสรรพสินค้า
ทีจ่ ะพาพวงชมพูไปซื้อของพอดี
ครึ่งชั่วโมงต่ อมาหลังจากที่ทุกคนอิ่มทอ้ งกันแลว้ คีแกนและ
พุดน�ำ้ บุศย์ก็เดินมาส่งลูกสาวขึ้นรถของน้องชาย แม่หนู นอ้ ยผักบุง้ ถูก
คุณพ่อรู ปหล่อและคุณแม่คนสวยหอมแก้มกันคนละขา้ งก่ อนจะถูก
คนเป็ นพ่ออุม้ ขึ้นไปนั่งบนรถโฟร์วลี คันใหญ่ของอารอง เมือ่ ประตูรถ
ปิ ดลงแม่หนู นอ้ ยผักบุง้ ก็ย่นื หน้าออกมานอกกระจกรถ ส่งเสียงเรียก
ย่าจ๋าที่ยนื อุม้ น้องฌอนมองลงมาจากบนเรือนพร้อมกับโบกมือส่งจุบ๊
ไปให ้
“หนู บุง้ ไปโรงเรียนก่อนนะจ๊ะย่าจ๋า” เสียงแหลมเล็กหวานจ๋อย
ตะโกนบอก
“จ้า ตัง้ ใจเรียนนะลูก ตอนเย็นย่าจะเตรียมขนมอร่อยๆ ไว ้รอ”
นายหญิงคาร่าตอบกลับหลานสาวสุดทีร่ กั ด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยน
เมือ่ รถของน้องชายเคลือ่ นห่างไปแล ้ว คีแกนก็หนั มาทางภรรยา
คนสวย ล�ำ แขนแข็ง แรงรวบเอวบางของเมีย รัก มากอดไว แ้ ล ว้ เอ่ ย
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เสียงนุ่มระคนออดอ้อน
“ขอเติมพลังหน่อย จะได้มแี รงท�ำงาน”
พุดน�ำ้ บุศย์ตวัดค้อนใหพ้ ่อของลู กไปหนึ่งทีดว้ ยความหมั่นไส ้
แต่ก็ยอมเอียงพวงแก้มแดงๆ ใหห้ อมอย่างไม่เกี่ยงงอน คนที่กำ� ลัง
มองแก้ม สีส วยของเมีย รัก อยู่ จึง ไม่ร อช้า ฝัง จมูก โด่ ง ลงไปแล ว้ สู ด
กลิน่ หอมเข ้าเต็มปอด
“ชื่นใจ” เสียงทุม้ นุ่ มอุบอิบชิดแก้มนิ่มหอมกรุ่นกลิ่นแป้ งเด็ก
ก่ อนจะกระซิบเสียงพร่ า “คืนนี้พ่จี ะมาท�ำยอดเพิ่มนะคะ เจ้ารองกับ
เจ้าสามมันจะได้ตามไม่ทนั ”
พุดน�ำ้ บุศย์หน้าร้อนวาบ ริมฝี ปากอิม่ ขยับจะแย้ง แต่กถ็ กู คนหืน่
หอมแก้มเร็วๆ ทัง้ ซ ้ายและขวาอีกหลายทีก่อนจะผละไปขึ้นรถด้วยความ
รวดเร็ว คุณแม่ลูกสองจึงได้แต่เมม้ ปากแน่ น ยืนมองด้วยความรู้สกึ
ขัดเคืองระคนวาบหวามในอก เมื่อคิดถึงวิธีทำ� ยอดเพิ่มของนายหัว
จอมหืน่

“คนเก่งของอารองท่องกอไก่ถงึ ฮอนกฮูกได้หรือยังคะ” ระหว่าง

ที่รถแล่นไปตามถนน คนาวินก็เอ่ยถามคนตัวจ้อยที่นั่งอยู่เบาะหลัง
ด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนโยน
“จิบ๊ ๆ ค่ ะ อารองขา กอไก่ ถงึ ฮอนกฮูกหนู บุง้ ท่องได้ก่อนเขา้
โรงเรียนอีกค่า” แม่หนู นอ้ ยชะโงกใบหน้าทีแ่ สนจะน่ ารักของตัวเองมา
คุยโอ่
คนาวินหัวเราะเบาๆ ในขณะที่พวงชมพูคลีย่ ้ ิมเอ็นดู ในท่าทาง
แก่นเซี้ยวแฝงความฉลาดแกมโกงของหนู นอ้ ย
“แล ้วเอถึงแซดล่ะคะ” คนาวินถามต่อ
“เอ บี ซี ดี อี เอฟ...” แม่หนู นอ้ ยตอบค�ำถามของคุณอารูปหล่อ
ด้วยการท่องพยัญชนะภาษาอังกฤษเป็ นท�ำนองเพลงให้ฟงั จนจบ ต่อด้วย
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ศัพท์ภาษาอังกฤษสารพัดสัตว์ทท่ี อ่ งจ�ำจนขึ้นใจ เพราะแม่หนู พดุ สอนให ้
ตัง้ แต่ จำ� ความได้ ทักษะภาษาอังกฤษของแม่หนู นอ้ ยจึงไปไกลกว่า
เพือ่ นรุ่นเดียวกัน อีกทัง้ ยังกล ้าแสดงออกจนได้รบั เลือกให ้เป็ นตัวแทน
ท�ำกิจกรรมอยู่บ่อยๆ เรียกว่าได้เลือดกลา้ ของพ่อใหญ่กบั แม่หนู พดุ
มาเต็มๆ
พวงชมพูอมยิ้มน้อยๆ นั่งฟังสองอาหลานพูดคุยหยอกลอ้ กัน
ด้วยความสนิทสนมไปตลอดทางจนถึงโรงเรียนอนุ บาลของหนู นอ้ ย
เมือ่ ส่งหลานสาวถึงมือคุณครูเรียบร้อยแล ้ว คนาวินก็พาหญิงสาวไปยัง
ห ้างสรรพสินค้าเพือ่ ซื้อของใช้จำ� เป็ น
ระหว่างที่ทงั้ สองก�ำลังเลือกซื้อเสื้อผา้ อยู่นนั้ ก็ได้เจอกับรินดา
ญาติผูน้ อ้ งของต้นกล ้า ซึง่ เป็ นเพือ่ นสนิทของคนาวิน ความสนิทสนม
ระหว่างคนาวินกับต้นกล ้าทีม่ มี าตัง้ แต่สมัยเรียนมัธยมท�ำให้รนิ ดาคุน้ เคย
กับคนาวินไปด้วย
“พี่รองกลับจากกรุ งเทพฯ เมื่อไรคะ แลว้ ...” รินหาหันมอง
หญิงสาวทีย่ นื เยื้องอยู่ดา้ นหลังของชายหนุ่ม ประกายแห่งความสงสัย
ฉายชัดออกมาจากดวงตาคู่สวย
“กลับมาเมือ่ วานครับ” นายหัวหนุ่มตอบก่อนจะคว ้ามือเรียวของ
หญิงสาวข ้างกายมากุมแล ้วเอ่ยแนะน�ำ “นี่ชมพู เป็ นภรรยาของพี่ ชมพู
ครับ นี่นอ้ งริน น้องสาวของต้นกล ้า เพือ่ นสนิทของผม”
เจ้า ของมือ ที่ค นาวิน กุม อยู่ ส่ ง ยิ้ม เป็ น มิต รให แ้ ก่ น อ้ งสาวของ
เพื่อนสนิทสามี ขณะที่อีกฝ่ ายมีสีหน้าตกใจ ถึงแมเ้ จ้าตัวจะปรับให ้
เป็ นปกติได้อย่างรวดเร็ว แต่พวงชมพูกท็ นั ได้เห็น
“สวัสดีค่ะ” พวงชมพูทกั ทายขึ้นก่อน
“สวัสดีค่ะ” รินดาทักทายกลับ ริมฝี ปากอิม่ เม ้มเข ้าหากันเล็กน้อย
ขณะเงยหน้าขึ้นมองใบหน้าหล่อเหลาของชายหนุ่ ม “พี่รองแต่ งงาน
เมือ่ ไรคะ ไม่เห็นบอกรินเลย”
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“ยังไม่ได้จดั งานแต่ งหรอกครับ ต้องรอใหช้ มพูแข็งแรงกว่านี้
อีกหน่อย”
ติด๊ ...ติด๊ ...ติด๊ ...
เสียงโทรศัพท์ในกระเป๋ าสะพายของรินดาดังขึ้นขัดจังหวะสนทนา
คนเป็ นเจ้าของหยิบขึ้นมาดู ก็พบว่าเป็ นเบอร์ของเพื่อนที่นดั กันไว ้ จึง
เงยหน้าขึ้นส่งยิ้มบางๆ ให ้ชายหนุ่มแล ้วเอ่ยขึ้นโดยทีย่ งั ไม่ได้รบั สาย
“เพือ่ นทีร่ นิ นัดไว้โทร.มาตามแล ้ว ขอตัวก่อนนะคะ”
รินดารีบแยกตัวจากคนาวินและพวงชมพูทนั ทีเมือ่ พูดจบ เมือ่
ห่างออกมาจนพ ้นจากสายตาของทัง้ สองคนแล ้ว สองเท ้าบอบบางภายใต้
ส ้นสูงราคาแพงก็ออกอาการเซเล็กน้อย จนต้องยกมือขึ้นจับฝาผนังเพือ่
พยุงตัว มืออีกข ้างก�ำโทรศัพท์แน่น รินดาสูดลมหายใจเข ้าปอดยาวลึก
เมือ่ เริม่ ดีข้นึ ก็กดโทรศัพท์หาเพือ่ นแล ้วบอกไปว่าติดธุระด่วน ไปตามนัด
ไม่ได้แล ้ว

หลังจากทีไ่ ด้ของตามทีต่ อ้ งการแล ้ว คนาวินก็พาหญิงสาวกลับ

ฟาร์ม ระหว่างที่รถก�ำลังแล่นไปตามถนน ทัศนียภาพด้านนอกก็เริ่ม
เปลีย่ นไป ตึกรามบา้ นช่องค่ อยๆ เวน้ ระยะห่างกัน สองขา้ งทางเริ่ม
เต็มไปด้วยต้นไม ้ โดยเฉพาะสวนยางพาราและสวนปาล์ม เมื่อรถ
เลี้ย วออกจากถนนสายหลัก เพีย งไม่ ก่ี น าทีก็ เ ห็น รัว้ คาวบอยสีข าว
ทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตา หญิงสาวรู้สกึ ตื่นตาตื่นใจไม่นอ้ ย เมือ่
ชายหนุ่มหักพวงมาลัยรถเข ้าไปในเขตรัว้ ทีม่ ปี ้ ายไม ้ขนาดใหญ่เขียนว่า
‘ฟาร์มโคนมจิรโชติ’
พวงชมพูรสู้ กึ เหมือนหลุดเข ้ามาอยูใ่ นเมืองเมืองหนึ่ง ริมฝี ปากอิม่
คลีย่ ้ มิ นิดๆ เมือ่ เห็นรูปปัน้ โคนมขนาดใหญ่ทต่ี งั้ เด่นอยู่ดา้ นหน้าอาคาร
รูปทรงทันสมัย เมือ่ มองเข ้าไปด้านในก็จะเห็นผูค้ นทัง้ ทีย่ นื คุยกันและ
นั่ ง อยู่ ต ามโต๊ะ จ�ำ นวนหลายสิบ คน ครัน้ มองเลยไปอีก นิ ด ก็ จ ะเห็น
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รถกระบะ รถตู ้ รถบัสจอดเรียงรายอย่างเป็ นระเบียบ
หลังจากทีร่ ถแล่นห่างจากตัวอาคารมาแล ้ว ความตืน่ เต้นของเธอ
ก็ เ พิ่ม มากขึ้น แม่ว วั จ�ำ นวนมากจนนับ ไม่ไ หวก�ำ ลัง เล็ม หญ้า อยู่ ใ น
ทุ่งเขียวขจีทถ่ี กู กัน้ แบ่งพื้นทีก่ บั ถนนด้วยรัว้ สีขาวเป็ นทางยาวสุดสายตา
อีกทัง้ มีรถรางและรถม ้าสีสนั สดใสหลายคันแล่นไปตามถนนอย่างช้าๆ
เป็ นระเบียบ ภายในรถมีคนนั่งอยู่เต็มทุกทีน่ ั่ง ทุกคนมีสหี น้ายิ้มแย้ม
แจ่มใสอยู่ในอิริยาบถสบายๆ หลายคนก�ำลังถ่ายรู ปตัวเอง บางคน
มีเพือ่ นถ่ายให ้
“นี่น่ะหรือคะ ฟาร์มของคุณ” หญิงสาวเอ่ยถามเสียงเบาราวกับ
ละเมอ
“ครับ ทีน่ ่ีเป็ นอาณาจักรของผม”
“ฉันบรรยายความรู้สกึ ไม่ถกู เลยค่ะ มันน่าทึง่ มาก”
ชายหนุ่มหัวเราะในล�ำคอเบาๆ “ขนาดนัน้ เลยเหรอครับ”
“ค่ะ ฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อน” หญิงสาวพูดโดยไม่ได้
สังเกตท่าทางของเขาทีช่ ะงักไปเล็กน้อย แต่แค่เสี้ยววินาทีเท่านัน้
“คุณจ�ำได้?” เขาเอ่ยถาม
หญิงสาวขยิบตาก่อนจะส่ายหน้าออกมาช้าๆ “ไม่ค่ะ ฉันจ�ำอะไร
ไม่ได้ แค่พดู ไปตามความรูส้ กึ เท่านัน้ ”
ชายหนุ่ มหักพวงมาลัยรถเขา้ จอดขา้ งทางเมื่อหันมาเห็นสีหน้า
แสดงความเจ็บปวดของหญิงสาว
“ปวดหัวหรือครับ”
หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาก่อนจะพยักหน้าออกมาเบาๆ แทน
ค�ำตอบ
“ถา้ ปวดก็ไม่ตอ้ งไปนึกถึง” ชายหนุ่มยกมือขึ้นแตะแก้มของเธอ
เบาๆ ท�ำเอาคนเป็ นเจ้าของซึง่ ไม่ทนั ได้ตงั้ ตัวออกอาการตกใจเล็กน้อย
แต่เมือ่ คิดว่าเขาเป็ นสามี เธอจึงยอมรับสัมผัสอ่อนโยนนัน้ ด้วยหัวใจ
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ทีเ่ ต้นแรง “อดทนอีกนิด ใกล ้จะถึงบ ้านของเราแล ้ว”
หญิงสาวพยักหน้า ขยับตัวนั่งตรงเมือ่ เขาออกรถ ทัง้ สองไม่พดู
อะไรอีกจนกระทั่งรถแล่นขึ้นสู่เนินเล็กๆ หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมอง เห็น
บา้ นไมห้ ลังกะทัดรัดยกพื้นสู ง รู ปทรงสวยงามที่ผสมผสานระหว่าง
ความเป็ นไทยกับความทันสมัยได้อย่ างลงตัว มีระเบียงกวา้ งขวาง
ล ้อมรอบตัวบ ้าน อยูท่ า่ มกลางต้นไม ้ขนาดใหญ่แผ่กง่ิ ก้านให ้ความร่มรืน่
หญิงสาวเผลอมองอย่างลืมตัวจนรถจอดสนิท
“ถึงแล ้วครับ”
“บ ้านของคุณสวยมากเลยค่ะ” หญิงสาวกวาดสายตาชืน่ ชมมองไป
รอบๆ บริเวณบ ้าน
“เข ้าไปข ้างในกันเถอะ”
ชายหนุ่ มเปิ ดประตูรถก้าวลงเดินน�ำหญิงสาวขึ้นบันไดบา้ นไป
พร้อมกับถุงใส่ของทีซ่ ้อื มา
“บ ้านหลังนี้ผมอยูค่ นเดียว แต่จะมีบางอาทิตย์ทค่ี ณ
ุ แม่กบั หลานๆ
มาค้างด้วย” เขาหันมาบอกกับเธอหลังจากทีว่ างของในมือลงบนโซฟา
ในห ้องนั่งเล่นเรียบร้อยแล ้ว
“แล ้วใครดูแลบ ้าน ซักผ ้า รีดผ ้า แล ้วก็ทำ� อาหารให ้คุณคะ หรือว่า
คุณท�ำเอง”
“จะมีแม่บ ้านเอาอาหารมาส่งให ้ทุกมื้อ ส่วนเรือ่ งเสื้อผ ้าและก็เรือ่ ง
ท�ำความสะอาดบ ้าน จะมีคนงานมาจัดการให ้อาทิตย์ละสองครัง้ ”
หญิงสาวพยักหน้าเบาๆ หากแต่ยงั ไม่ทนั ได้ถามอะไรต่อ เสียง
ใครคนหนึ่งทีต่ ะโกนเรียกนายหัวก็ดงั ขึ้นขัดจังหวะเสียก่อน ชายหนุ่ม
จึงบอกใหเ้ ธอรออยู่ในบ ้าน จากนัน้ เขาก็เดินออกมาด้านนอก นัยน์ตา
สีนำ�้ ตาลเข ้มมองตรงไปยังคนงานทีย่ นื อยู่ข ้างรถมอเตอร์ไซค์
“มีอะไร” เสียงเข ้มเอ่ยถาม
“น้าโมกข์ให้ผมมาตามนายหัวไปทีล่ ำ� ธารท ้ายฟาร์มครับ”
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“กลับไปก่อน เดีย๋ วฉันตามไป”
“ครับนาย”
คล ้อยหลังคนงานไปแล ้ว ร่างสูงใหญ่กก็ ลับเข ้าไปในบ ้านอีกครัง้
เดินเขา้ ไปใกลห้ ญิงสาวที่ยงั ยืนนิ่งอยู่ท่ีเดิม หยิบถุงใส่ของที่วางอยู่
บนโซฟามาถือไว ้ แล ้วเอ่ยชวนหญิงสาวให ้ตามขึ้นไปยังชัน้ สองของบ ้าน
ซึ่งมีหอ้ งนอนทัง้ หมดสี่หอ้ ง เพียงพอส�ำหรับคนในครอบครัวของเขา
หากมาพักพร้อมกัน
คนาวินวางถุงใส่เสื้อผ ้าลงบนทีน่ อน แล ้วเดินไปเปิ ดประตูระเบียง
เพือ่ ให ้แสงสว่างและลมเย็นพัดเข ้ามา เมือ่ เขาขยับตัว พวงชมพูกไ็ ด้เห็น
ระเบียงอันกว ้างขวาง มีกล ้องส่องดูดาวตัง้ อยู่มมุ หนึ่ง ด้านข ้างมีเตียง
ทีม่ ลี กั ษณะเหมือนไข่ถกู คว ้านครึ่ง
“คุณจะอาบน�ำ้ พักผ่อนสักสองสามชั่วโมงก็ได้นะ ตอนเที่ยงจะ
มีคนเอาอาหารมาส่งให้”
หญิงสาวได้แต่พยักหน้ารับ เพราะเธอไม่รูจ้ ะพูดอะไรนอกจาก
ฟังเขาเพียงอย่างเดียว
“ผมมีธุระต้องไปจัดการ ระหว่างนี้คุณอยู่คนเดียวไปก่อนนะ”
“ค่ ะ” คราวนี้หญิงสาวรับค�ำเบาๆ แมจ้ ะแอบกลัวอยู่ลกึ ๆ แต่
ในเมือ่ เขามีเรือ่ งต้องจัดการ เธอก็ไม่ควรท�ำตัวมีปญ
ั หาให ้เขาต้องหนักใจ
“เก่งมาก” เขาเอ่ยชมเสียงนุ่ม ฟังแล ้วไม่ตา่ งจากทีใ่ ช้กบั แม่หนูนอ้ ย
ผักบุง้ เลยสักนิด แต่ท่ที ำ� ใหเ้ ธอต้องสะดุง้ น้อยๆ ก็คือ ฝ่ ามืออบอุ่น
ของเขาทีว่ างทาบลงกับแก้มนุ่มของเธอแล ้วลูบเบาๆ หญิงสาวเบิกตาโต
ขณะฟังเขาพูดต่ อ “ท�ำตัวตามสบายนะครับ ไม่ตอ้ งเกร็ง จากนี้ไป
บ ้านหลังนี้เป็ นของคุณ ของทีอ่ ยู่ในบ ้านคุณสามารถใช้ได้ทกุ อย่าง”
หญิงสาวเดินตามเขาลงมาชัน้ ล่าง มองตามร่างสูงใหญ่ทเ่ี ดินไป
หยิบหมวกคาวบอยทีเ่ ธอเพิง่ สังเกตเห็นว่ามันวางอยูบ่ นชัน้ ใกล้กบั ประตู
กระทั่งเขาออกจากบา้ นไป ไม่ก่ีวนิ าทีต่อมาเธอก็ได้ยินเสียงกุบกับๆ
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ความอยากรูอ้ ยากเห็นท�ำให ้หญิงสาวเดินออกมาหน้าบ ้าน และก็ทนั เห็น
ร่างสูงใหญ่ทน่ี ั่งอยู่บนหลังม ้าด้วยท่วงท่าสง่างาม บังคับใหเ้ จ้าสีข่ าสีดำ�
ตัวใหญ่ควบไปเบื้องหน้าด้วยความรวดเร็ว

เ ด็กสาวหุ่นอวบระยะสุดทา้ ยที่เพิ่งพน้ วัยมัธยมมาได้ไม่ถึง

หนึ่ ง เดือ นปั่ น จัก รยานขึ้น เนิ น มาพร้อ มกับ ปิ่ น โตที่ว างอยู่ ใ นตะกร้า
จุดหมายปลายทางคือบ ้านพักหลังงามของนายเหนือหัวทุกคนทีอ่ าศัยอยู่
ในฟาร์มแห่งนี้ เพราะครึ่งชัว่ โมงก่อนนายหัวคนาวินได้สงั่ ให ้แม่ของเธอ
ซึง่ เป็ นแม่ครัวท�ำอาหารกลางวันมาส่งให้ใครคนหนึ่ง
ความสงสัยและอยากรู ท้ ำ� ใหเ้ จ้าของร่ างอวบรับอาสาน�ำอาหาร
มาส่งใหเ้ อง และตอนนี้ความสงสัยนัน้ ก็ใกล ้จะได้รบั ค�ำตอบแล ้ว มือ
อวบอูมหยิบปิ่ นโตจากตะกร้าก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองไปบนบ ้าน
“มาหาคุณรองเหรอจ๊ะ”
เสียงหวานนัน้ ท�ำให้ร่างอวบทีก่ ำ� ลังจะก้าวขึ้นบันไดชะงัก ใบหน้า
กลมแป้ น ดวงตาเล็กหยีทล่ี ้อมกรอบด้วยแพขนตายาวหนาหันไปทาง
ต้นเสียง และก็ได้พบกับหญิงสาวร่างเล็กผิวขาวเนียนละเอียด ใบหน้า
งดงามหมดจดไม่มไี ฝฝ้ าใหเ้ ห็นแม ้แต่นิดเดียว ยืนมองมาจากมุมหนึ่ง
ของระเบียง
“เอ่อ...” เด็กสาวอึกอักเล็กน้อย รีบวางปิ่ นโตลงบนขัน้ บันได แล ้ว
ยกมือไหว ้น�ำไปก่อนจะแนะน�ำตัว “สวัสดีค่ะ หนู ชอ่ื โนรีค่ะ หนู เอาอาหาร
มาส่งให ้คุณตามค�ำสั่งของนายหัว”
“เหรอจ๊ะ ขึ้นมาสิ” พวงชมพูย้มิ ให ้เด็กสาวหุน่ จ�ำ้ ม�ำอย่
่ างเป็ นมิตร
รอจนอีกฝ่ ายวางปิ่ นโตลงบนโต๊ะไม้สกั ตัวใหญ่แล ้วจึงเอ่ยต่อ “ขอบใจ
โนรีมากนะจ๊ะ ฉันชื่อพวงชมพู โนรีจะเรียกฉันว่าพีช่ มพูกไ็ ด้นะ”
“ได้เหรอคะ” เด็กสาวเอ่ยถามอย่างไม่ค่อยแน่ ใจนัก ถึงแมจ้ ะ
ไม่เคยเห็นหญิงสาวแสนสวยตรงหน้ามาก่ อน แต่ก็ค่อนขา้ งมั่นใจว่า
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จะต้องมีความสัมพันธ์แบบไม่ธรรมดากับนายหัว เพราะทุกคนในฟาร์ม
รู้ดีว่าคนที่จะเขา้ มาอาศัยในบา้ นหลังนี้ ได้มีแต่ คนในครอบครัวของ
นายหัวเท่านัน้
“ได้สจิ ะ๊ ก็ฉนั อนุญาตเอง แล ้วท�ำไมจะไม่ได้ละ่ ”
“แลว้ คุณเป็ นอะไรกับนายหัวเหรอคะ” เด็กสาวอ้อมแอ้มถาม
เมือ่ เห็นท่าทางเป็ นมิตรของหญิงสาว ความกลา้ ที่จะไขขอ้ ขอ้ งใจของ
ตัวเองจึงค่อยๆ เผยออกมา เพราะหากค�ำตอบเป็ นอย่างทีค่ ดิ คราวนี้ละ
เธอจะได้เอาไปเย้ยคนบางคนทีก่ ำ� ลังท�ำตัวเป็ นคางคกขึ้นวอ เพราะคิดว่า
ตัวเองเป็ นหลานสาวของป้ าสายใจ ซึง่ เป็ นคนสนิทของนายหญิงคาร่าที่
ช่วยเลี้ยงดูนายหัวคนาวินมาตัง้ แต่เกิด แล ้วจะมีอภิสทิ ธิ์เหนือกว่าคนอืน่
คนถูกถามคลีย่ ้ มิ บางๆ ใหเ้ ด็กสาว “โนรีรอถามนายหัวเอาเอง
แล ้วกันนะ”
“โนรีไม่กลา้ ถามหรอกค่ ะ” คนไม่ได้รบั ความกระจ่ างอย่ างที่
ใจหมายท�ำหน้ามุย่ ด้วยความผิดหวัง
“ท�ำไมล่ะจ๊ะ นายหัวดุเหรอ”
“ไม่ดุหรอกค่ะ นายหัวใจดี แค่อย่า ‘ขัดใจ’ เท่านัน้ ”
หญิงสาวเลิกคิ้วขึ้น “แสดงว่านายหัวเป็ นคนเอาแต่ใจ”
“ไม่ค่ะ ไม่” เด็กสาวส่ายหน้าปฏิเสธเป็ นพัลวันจนแก้มยุ ย้ ๆ
สัน่ ไหว “นายหัวไม่ได้เป็ นคนเอาแต่ใจนะคะ คุณอย่าเข ้าใจผิด หนู ไม่ได้
หมายความแบบนัน้ ” เด็กสาวยกมือขึ้นเกาหัว “หนู จะอธิบายให ้คุณฟัง
ยังไงดี”
หญิงสาวหัวเราะข�ำกับท่าทางของเด็กสาว “ไม่เป็ นไรจ้ะ ถ ้าอธิบาย
ไม่ถกู ก็ไม่เป็ นไร อยู่ไปเรื่อยๆ ฉันก็คงเข ้าใจเอง”
เด็กสาวท�ำตาโต เอ่ยถามด้วยน�ำ้ เสียงตืน่ เต้น “พูดแบบนี้ แสดงว่า
คุณจะอยู่ทน่ี ่ีกบั นายหัวเหรอคะ”
“จ้ะ” หญิงสาวตอบรับ จากนัน้ ก็หนั มาให ้ความสนใจกับปิ่ นโตที่
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เด็กสาวน�ำมาให ้ เมือ่ เปิ ดออกก็พบกับขา้ วสวยร้อนๆ และกับขา้ วอีก
สองอย่าง ทัง้ จืดและเผ็ด
โนรีอาสาไปหยิบจานในครัวมาให้ ไม่นานก็กลับมาพร้อมกับจาน
หนึ่งใบ ช้อน ส ้อม และชามอีกสองใบ
“กินด้วยกันสิจะ๊ ” หญิงสาวเอ่ยชวน เพราะดูจากปริมาณอาหาร
แล ้ว เธอคงกินคนเดียวไม่หมด
“หนูกนิ เรียบร้อยแล ้วค่ะ ว่าแต่คณ
ุ มีอะไรจะให ้หนูทำ� หรือเปล่าคะ”
พวงชมพูขมวดคิ้วคิดอยูเ่ สี้ยววินาทีก่อนตอบปฏิเสธ เพราะคิดว่า
เธอจัดการข ้าวของทีซ่ ้อื มาเองได้ จากนัน้ ก็เริม่ ลงมือกินอาหารทีค่ ่อนข ้าง
มัน่ ใจว่าจะต้องมีรสจัดจ้านอย่างแน่นอน เพราะเดาได้จากสีทเ่ี หลืองจัด
ของเครื่องแกง และก็เป็ นอย่างที่คิดไม่มผี ดิ แค่ คำ� แรกปากของเธอ
ก็เห่อร้อนจนกลายเป็ นสีแดงและบวมเจ่อแลว้ ยิ่งเมือ่ ความเผ็ดร้อน
แล่นผ่านล�ำคอลงไป น�ำ้ ตาของเธอก็คลอหน่วยทันที หญิงสาวสูดปาก
แรงๆ ในขณะทีเ่ ด็กสาวรีบรินน�ำ้ เย็นๆ จากเหยือกใส่แก้วแล ้วส่งให ้
“เผ็ดมากเหรอคะ” เด็กสาวเอ่ยถาม
หญิงสาวดื่มน�ำ้ เย็นลงคอดังอักๆ สลับกับอมไว้ในปาก จนน�ำ้
เกือบหมดเหยือกนั่นละ อาการของเธอจึงเริ่มดีข้ นึ มือเรียวดึงทิชชู
ออกจากกล่อง ซับน�ำ้ ตา ซับน�ำ้ ที่ริมฝี ปากจนเริ่มแหง้ แลว้ จึงเอ่ยขึ้น
พร้อมกับอาการสูดปากเบาๆ
“ไม่หรอกจ้ะ แต่ฉนั คงไม่ชนิ มากกว่า”
“คุณคงเป็ นคนกรุงเทพฯ ละสิคะ ปกติคนใต้กนิ รสแบบนี้ถอื ว่า
เบามาก และถ ้าหนู เดาไม่ผดิ คุณจะต้องเป็ นคุณหนู ลูกผูด้ ดี ้วยใช่ไหมคะ
หน้าตาผิวพรรณถึงได้สวยแบบนี้ นีถ่ ้าคนบางคนรู ้ว่าคุณมาอยูก่ บั นายหัว
มีหวังอกซิลโิ คนระเบิดตายแน่เลยค่ะ” เด็กสาวหัวเราะหึๆ เมือ่ พูดจบ
อยากใหร้ จนามาเห็นผูห้ ญิงของนายหัวนัก จะได้เลิกเพ ้อว่าตัวเองสวย
ทีส่ ุดในฟาร์มเสียที
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พวงชมพูเริ่มกินอาหารต่อ หลังจากทีค่ วามเผ็ดร้อนในปากทุเลา
แลว้ คราวนี้เธอเลือกที่จะกินแกงจืด ในขณะหูก็คอยฟังเด็กสาวเล่า
เรื่องราวภายในฟาร์ม โดยเฉพาะเรื่องของคนชื่อรจนาซึ่งดู เหมือนว่า
เด็กสาวเจ้าเนื้อคนนี้จะไม่ถกู จริตด้วย และพอจะสรุปได้วา่ รจนาชอบ
ทิ้งสายตายั่วยวนใหเ้ จ้าของฟาร์ม หรือทีเ่ รียกตรงๆ ว่า ‘อ่อย’ นั่นเอง
แต่ไม่ว่าจะอ่อยท่าไหน นายหัวก็ไม่เคยชายตาแล และก่อนทีเ่ ด็กสาว
จะขอตัว กลับ พวงชมพูก็อ ดที่จ ะข�ำ ไม่ไ ด้เ มื่อได้รู ฉ้ ายาของรจนาที่
เด็กสาวตัง้ ให ้
‘ยายตุก๊ ตายาง’
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2

ความทรงจำ�ใหม่

คนาวินยืนกอดอกมองของเหลวสีขนุ่ ข ้นจ�ำนวนมากทีไ่ หลปะปน

มากับสายน�ำ้ ทีใ่ นอดีตเคยใสสะอาดจนสามารถน�ำมาดืม่ กินได้ หากแต่
บัดนี้ความสะอาดเหล่านัน้ ได้ถกู ท�ำลายลงด้วยสารพิษจ�ำนวนมากทีถ่ กู
ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรมแห่งหนึ่งทีส่ ร้างขึ้นเมือ่ ไม่ก่เี ดือนก่อน
โดยมีเจ้าของชื่อว่าเสีย่ ธรรมรงค์
ชาวบา้ นทีไ่ ด้รบั ผลกระทบเคยรวมตัวกันไปร้องเรียนหน่วยงาน
ที่เกี่ยวขอ้ งหลายครัง้ แต่ดูเหมือนว่าเสียงของชาวบา้ นจะดังไปไม่ถงึ
คนที่มอี ำ� นาจจัดการ หรืออีกนัยหนึ่งก็คือ เสียงเล็กๆ ของชาวบา้ น
ตาด�ำๆ หาเช้ากินค�ำ่ ดังไม่เท่าเงินก้อนโตของเสีย่ ธรรมรงค์
“เรือ่ งทีใ่ ห้ไปจัดการไปถึงไหนแล ้ว” คนาวินเอ่ยขึ้นหลังจากทีเ่ งียบ
อยู่นาน
“เหลืออีกสองสามเจ้าทีย่ งั ไม่ยอม” โมกข์เป็ นคนตอบ
“เท่าทีร่ ู ้ ครอบครัวทีไ่ ม่ยอม มีลูกหลานท�ำงานทีโ่ รงงานนั่นด้วย”
ตุลา สัตวแพทย์วยั ยีส่ บิ แปดปี บอกข ้อมูลทีไ่ ด้รูม้ าจากคนงาน
“คงกลัวตกงานกัน” โมกข์ถอนหายใจเบาๆ “แต่ ก็น่าเห็นใจ
พวกเขานะครับ ความจนมันน่ากลัว”
“มีอกี เรื่องหนึ่งทีผ่ มได้ข่าวมา” ตุลาหันมาสบตากับคนาวินและ
โมกข์ “เสีย่ ธรรมรงค์กำ� ลังท�ำแบบเดียวกับทีเ่ ราท�ำ”
“แต่ วิธีการไม่เหมือนกัน” โมกข์เสริมด้วยสีหน้าเคร่ งเครียด
ด้วยรู้จกั สันดานของพวกนายทุนเห็นแก่ ตวั ดี เพื่อผลประโยชน์แลว้
คนพวกนัน้ ท�ำได้ทกุ อย่างโดยไม่เกี่ยงวิธกี ารว่ามันจะชั่วช้าแค่ไหน
ครืด...ครืด...
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โทรศัพท์ของคนาวินสั่นขึ้น นายหัวหนุ่ มหยิบขึ้นมาดู เห็นเป็ น
ชื่อของเพื่อนสนิทก็เดาทันทีว่าโทร.มาด้วยเรื่องอะไร เมื่อกดรับสาย
เสียงของอีกฝ่ ายดังขึ้น
“ไอ้รอง แกอยู่ไหน”
“อยู่ฟาร์ม” คนาวินตอบเสียงเรียบ
“ร้ายนะแก ไปกรุงเทพฯ ไม่ก่ีวนั ก็พาลูกสะใภม้ าฝากนายหญิง
คาร่าซะแล ้ว ไหนบอกว่าไม่อยากผูกมัดกับผู ้หญิงคนไหนไงวะ”
คนาวินยกยิ้มมุมปากบางๆ “บังเอิญได้เจอกับคนทีอ่ ยากผูกมัด
ก็เลยชวนมาอยู่ดว้ ยกัน”
“เอาจริงเหรอ” น�ำ้ เสียงของอีกฝ่ ายคล ้ายไม่อยากจะเชื่อ
“แกเคยเห็นฉันท�ำอะไรเล่นๆ หรือไง” นายหัวหนุ่มย้อน
“รู้ตวั ไหมว่าแกท�ำผูห้ ญิงอกหักทัง้ เมือง โดยเฉพาะน้องสาวของ
ฉัน ไอ้เพือ่ นไม่รกั ดี” ต้นกล ้าตัดพ ้อแทนน้องสาว
คนาวินเลิกคิ้วขึ้นนิดๆ ถอนหายใจเบาๆ “รินเป็ นน้อง ฉันคิด
แบบนี้มาตลอด”
“ฉันรู ้ แต่แกก็ไม่มใี คร ยายรินก็เลยยังมีความหวัง” ต้นกลา้
ถอนหายใจด้วยความสงสารน้องสาว แต่ก็ไม่คดิ โกรธเพือ่ น เรื่องของ
หัวใจ บังคับกันไม่ได้ เพียงแต่ทผ่ี ่านมาคนาวินไม่เคยใหค้ วามส�ำคัญ
กับผูห้ ญิงคนไหนเป็ นพิเศษ รินดาจึงยังรอคอยว่าสักวันหนึ่งคนาวิน
จะหันมอง
คนาวินวางสายจากต้นกลา้ หลังจากที่ฟงั เพื่อนคร�ำ่ ครวญแทน
น้องสาวอยู่พกั ใหญ่ราวกับอกหักเสียเอง เมือ่ เก็บโทรศัพท์ลงกระเป๋ า
กางเกงเรียบร้อยแล ้วก็หนั มองคนสนิททัง้ สองทีย่ นื นิ่งอยู่ ท่าทางเหมือน
จะช็อกในเรื่องที่เขาพูดกับต้นกลา้ คนาวินยกยิ้มมุมปากบางๆ ขณะ
สบตากับทัง้ สองคน
“มีอะไรจะถามไหม” นายหัวหนุ่ มเปิ ดโอกาสใหค้ นสนิททัง้ สอง
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ได้ไขข ้อข ้องใจ
“คงไม่ตอ้ งถามแล ้วมัง้ ครับ ชัดเจนขนาดนัน้ ” สัตวแพทย์หนุ่ม
เป็ นคนตอบ ก่ อนพูดด้วยน�ำ้ เสียงกลัว้ หัวเราะทัง้ ที่กำ� ลังนึกเป็ นห่วง
ใครบางคนอยู่ “ในที่สุดผมก็ได้ครองต�ำแหน่ งหนุ่ มโสดที่หล่อที่สุด
ในฟาร์มสักที”
คนาวินหัวเราะในล�ำคอเบาๆ ในขณะทีโ่ มกข์ส่ายหน้าพร้อมกับ
รอยยิ้มข�ำ

ต้นกลา้ นั่งอยู่บนเก้าอี้หลังโต๊ะท�ำงาน ถอนหายใจเฮือกใหญ่

ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองน้องสาวทีน่ งั่ ร้องไห ้อยูบ่ นโซฟา ร่างสูงลุกขึ้นเดิน
เขา้ ไปใกล ้ ทิ้งตัวลงนั่งขา้ งๆ ยกมือขึ้นโอบไหล่มนแล ้วลูบขึ้นลงเบาๆ
อย่างปลอบโยน
“ร้องไห ้เสียให ้พอ ร้องเสร็จแล ้วก็ตดั ใจซะ”
คนเป็ นน้องส่ายหน้า น�ำ้ ตายังไหลไม่หยุด ก่อนจะซุกหน้าลงกับ
อกพีช่ ายแล ้วเอ่ยเสียงเครือ “รินตัดใจไม่ได้ รินรักพีร่ อง รักมานานแล ้ว
พีก่ ล ้าก็รู้”
“พีร่ ู ้ แต่ตอนนี้ไอ้รองมันมีเมียแล ้ว เราท�ำอะไรไม่ได้อกี แล ้ว”
รินดาสูดจมูกเบาๆ ก่อนเงยหน้าขึ้นมองพีช่ าย “แต่ผู ้หญิงคนนัน้
ยังไม่ได้แต่งงานกับพีร่ อง แสดงว่ารินยังมีหวังอยู่”
“โธ่ ริน ” คนเป็ น พี่ค ราง สงสารน้อ งสาวจับ ใจ แต่ ก็ไ ม่อ าจ
ปล่อยใหเ้ พอ้ พกต่ อไปได้อีก “ไอ้รองมันเป็ นคนยังไงพี่รู้ดี ลองมัน
บอกว่าผูห้ ญิงคนนัน้ เป็ นเมีย แสดงว่ามันเลือกแล ้ว รินเชื่อพีเ่ ถอะนะ
ตัดใจซะ แล ้วเปิ ดใจมองคนอืน่ บ ้าง แล ้วรินจะรูว้ า่ ยังมีผู ้ชายดีๆ ให ้เลือก
อีกเยอะ”
“ไม่ค่ะ รินไม่เลือกใครอีกแล ้วทัง้ นัน้ ” รินดาส่ายหน้าปฏิเสธ
“แม ้แต่หมอตุ่นน่ะเหรอ”
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“รินกับตุ่นเป็ นแค่เพือ่ นกันค่ะ” รินดาหลบตาพีช่ าย หันมองไป
ทางอืน่
“แต่ไอ้หมอวัวมันไม่อยากเป็ นเพือ่ นกับริน รินก็น่าจะดูออก”
“รินไม่เคยคิดกับตุ่นเป็ นอย่างอื่นนอกจากเพื่อน ความรักมัน
บังคับกันไม่ได้ พีก่ ล ้าเข ้าใจไหมคะ” รินดาหันมาพูดกับพีช่ ายเสียงสะอื้น
“เหมือนทีร่ นิ บังคับให้ไอ้รองมารักไม่ได้” คนเป็ นพีย่ อ้ นเสียงอ่อน
ไม่อยากพูดจาท�ำร้ายจิตใจน้องสาวเลยสักนิด เพราะเฝ้ าดูแลมาตัง้ แต่
แบเบาะ แต่กต็ อ้ งท�ำใจแข็งเอ่ยออกไป
“พีก่ ล ้า” รินดาลุกขึ้นยืนมองหน้าพีช่ ายด้วยสายตาผิดหวัง
“เชือ่ พีเ่ ถอะนะริน ตัดใจจากไอ้รองมันซะ” ต้นกล ้าพยายามดึงมือ
น้องสาวมากุม แต่รนิ ดาขยับหนีแล ้วเอ่ยถ ้อยค�ำตัดพ ้อ
“ไม่คะ่ รินไม่ตดั เมือ่ ก่อนพีก่ ล ้าไม่เคยห ้ามริน แล ้วท�ำไมตอนนี้...”
“ก็เพราะตอนนี้ไอ้รองมันไม่เหมือนเดิมแล ้วน่ ะสิ มันกลายเป็ น
ผู ้ชายมีเจ้าของไปแล ้ว” ต้นกล ้าเอ่ยแทรกก่อนทีร่ นิ ดาจะพูดจบ
“รินไม่อยากพูดกับพีก่ ลา้ แลว้ พีก่ ลา้ ไม่ช่วยรินก็ไม่เป็ นไร ริน
ช่วยตัวเองก็ได้ เพราะตราบใดทีพ่ ร่ี องกับผู ้หญิงคนนัน้ ยังไม่แต่งงานกัน
รินก็จะถือว่าไม่ได้ทำ� ผิดศีลธรรม” น้องสาวบอกอย่างดื้อดึง ก่อนจะ
ออกจากห ้องท�ำงานของพีช่ ายกลับไปยังห ้องท�ำงานของตัวเอง
ต้นกล ้าส่ายหน้าถอนหายใจเฮือกใหญ่ ทีผ่ า่ นมา รูท้ งั้ รูว้ า่ คนาวิน
ไม่มใี จให้รนิ ดาแบบชูส้ าว แต่เพราะเห็นว่าคนาวินยังไม่มใี คร จึงไม่คดิ
ห า้ มปรามรินดา อีกทัง้ ยังคาดหวังว่าความน่ ารัก อ่ อนหวาน และ
เพียบพร้อมของรินดาจะชนะใจคนาวินได้สกั วัน แต่มาถึงตอนนี้จงึ รูแ้ ล ้ว
ว่าคิดผิดทีป่ ล่อยให ้น้องสาวปักใจกับคนาวินนานเป็ นสิบปี แบบนี้

เสียงโทรศัพท์ของรินดาดังขึ้นตอนที่เธอเปิ ดประตูหอ้ งท�ำงาน

เขา้ มาพอดี เมื่อหยิบขึ้นมาดู หน้าจอก็เห็นชื่อของคนที่พ่ชี ายอยากให ้
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เธอเปิ ดใจรับไว้พจิ ารณา
‘ตุลา’
รินดาวางโทรศัพท์ลงบนโต๊ะ ไม่คิดจะรับสาย ปล่อยให้ดงั อยู่
อย่างนัน้ ตอนนี้เธอไม่อยากได้ยนิ เสียงของใครทัง้ นัน้ โดยไม่รบั รูเ้ ลยว่า
คนโทร.มาก�ำลังเป็ นห่วงตัวเองแค่ไหน
ตุลาแนบโทรศัพท์ไว้กบั หู สีหน้าฉายแววกังวลเมือ่ คนปลายสาย
ไม่ยอมรับเสียที ไม่รูห้ รือไรว่ามีคนเป็ นห่วง โทร.อยูส่ ามครัง้ รินดาก็ยงั
ไม่ยอมรับสาย ตุลาจึงเปลีย่ นเป็ นส่งข ้อความทางไลน์แทน
ริน ท�ำอะไรอยู่
เป็ นห่วงนะ
ไม่รับสายก็ไม่เป็ นไร แต่ตอบข้ อความสักหน่อยได้ ไหม
รินดาเปิ ดไลน์ และทันทีท่เี ห็นขอ้ ความที่แสดงถึงความห่วงใย
นัยน์ตาคู่ สวยที่มีหยดน�ำ้ ใสๆ เอ่ อคลออยู่ ก็ไหววู บเล็กน้อย รินดา
กะพริบตาถีๆ่ สูดจมูกแรงๆ ก่อนจะกดสติกเกอร์รูปเด็กผู ้หญิงนอนหลับ
ส่งไปให ้
เมือ่ ได้รบั สติกเกอร์จากคนทีเ่ ป็ นห่วง สัตวแพทย์หนุ่มก็ถอนหายใจ
ออกมาเบาๆ รูส้ กึ โล่งอกขึ้นมาเล็กน้อย แสดงว่าอาการยังไม่หนักมากนัก

และไม่ใช่รนิ ดาเพียงคนเดียวเท่านัน้ ทีก่ ำ� ลังสูญเสียการควบคุม

ตัวเอง ยังมีสาวๆ อีกหลายคนทีก่ ำ� ลังตกอยูใ่ นอาการทีเ่ รียกว่าหัวใจสลาย
เพียงแต่มคี นเดียวเท่านัน้ ทีอ่ อกอาการหนักว่าใคร นั่นคือเจ้าของฉายา
‘ตุก๊ ตายาง’ ของสาวน้อยร่างอวบระยะสุดท ้าย
“เธอพูดโกหกใช่ไหมโนรี!” รจนากรีดเสียงใส่เด็กสาวทีน่ ำ� ข่าวมา
บอก หรืออีกนัยหนึ่งก็คอื เอามาเย้ยนั่นเอง
“พีร่ จไม่เชือ่ ทีฉ่ นั พูดก็ตามใจ ฉันไม่บงั คับ คอยดูเอาเองก็แล ้วกัน”
เด็กสาวลอยหน้าลอยตาตอบ มุมปากอิม่ ยกยิ้มบางๆ ด้วยความสะใจ
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เมื่อเห็นสาวรุ่นพี่ท่ีเป็ นไมเ้ บื่อไมเ้ มากัน ก�ำลังอยู่ในอาการที่เรียกว่า
‘ออกงิ้ว’ เด็กสาวอ้าปากงับหลอดที่ปกั อยู่ในแก้วน�ำ้ ผลไม้ปั่นแลว้ ดู ด
แรงๆ จนเกิดเสียงดังจ๊วบๆ
รจนาหันรีหนั ขวางมองหน้าเพือ่ นร่วมงาน อยากจะกรีด๊ ให้ลนั่ แต่
เมือ่ เห็นสายตาของทุกคนจึงได้แต่ข่มอารมณ์เอาไว ้ด้วยการก�ำมือแน่น
หายใจแรง จนหน้าอกซิลโิ คนขนาดสี่สบิ นิ้วภายใต้เสื้อเชิ้ตลายสกอต
สีแดงรัดติ้วกระเพือ่ มขึ้นลง
พนักงานประจ�ำออฟฟิ ศสิบกว่าคนซึง่ ก�ำลังตืน่ เต้นกับข่าวนายหัว
คนาวินมีผูห้ ญิงมาอยู่ดว้ ย มองท่าทางของรจนาแล ้วต่างก็ถอนหายใจ
อย่างระอา ทุกคนรู ว้ ่ารจนาคิดฝันเกินตัว อยากครอบครองต�ำแหน่ ง
ทีเ่ กินเอื้อมถึง แต่ก็ไม่มใี ครตักเตือนหรือหา้ มปรามด้วยคิดว่าเตือนไป
ก็เปล่าประโยชน์ อยู่ เฉยๆ ดีกว่าถูกแม่สาวปากร้ายที่คิดว่าตัวเอง
มีอภิสทิ ธิ์เหนือกว่าคนอืน่ เพราะเป็ นหลานสาวของคนทีน่ ายหัวคนาวิน
ให ้ความเคารพด่าเอา
ยกเวน้ คนหนึ่งที่ชอบยั่วโมโหรจนาเป็ นชีวติ จิตใจ นั่นคือ โนรี
เด็กสาวยกมือขึ้นปิ ดปากหัวเราะหึๆ ก่อนจะเล่าถึงรู ปร่างหน้าตาของ
หญิงสาวทีเ่ จ้าตัวลงมติวา่ สวยเช้งยิง่ กว่านางเอกละครทุกเรือ่ งมารวมกัน
ให ้ทุกคนฟัง
รจนากัด ปากตัว เองจนรู ้ สึก เจ็ บ มองเด็ ก สาวจอมยั่ ว โทสะ
ตาเขียวปัด เห็นใบหน้ากลมๆ เหมือนซาลาเปาเชิดขึ้นพร้อมกับยักคิ้ว
กวนๆ ส่งมาให้ก็ทำ� ปากขมุบขมิบด่าเบาๆ ก่อนจะสะบัดหน้าพรืดใส่
เดินกระทืบเท ้าออกไปจากห ้องท�ำงาน
“ฮาๆ ๆ” โนรีปล่อยเสียงหัวเราะออกมาดังลั่น
‘โอ๊ยยย สมน�ำ้ หน้า ชอบจิกตามองคนอืน่ แบบเหยียดๆ นัก
คราวนี้แหละ ตกสวรรค์ทงั้ ทีย่ งั ไม่ได้ข้นึ สะใจจริงวุ ้ยยย’
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คนาวินแวะไปดูแม่ววั ทีก่ ำ� ลังจะตกลูกพร้อมกับตุลาและโมกข์

ลุ ้นอยู่เกือบครึ่งชั่วโมง ลูกวัวก็คลอดออกมาอย่างปลอดภัย โดยมีตลุ า
คอยดูแล เมือ่ ทุกอย่างเรียบร้อยแล ้ว คนาวินก็กลับบ ้านในเวลาใกล้ค�่ำ
กลิ่น หอมของเครื่อ งแกงที่ล อยมาเตะจมูก ส่ ง ผลให ท้ อ้ งของ
ชายหนุ่ มส่งเสียงประทว้ งขึ้นมา ร่ างสู งใหญ่ เดินไปตามทิศทางของ
กลิน่ หอมชวนน�ำ้ ลายสอนัน้ ครัน้ เมือ่ เห็นว่าใครก�ำลังท�ำอะไรอยูก่ ย็ กยิ้ม
มุมปากบางๆ ยืนกอดอกพิงกรอบประตูมองอยู่เงียบๆ
คนที่ไม่รูต้ วั ว่าก�ำลังถูกมองยังคงสนุ กกับการท�ำอาหารที่เพิ่ง
ค้นพบว่าตนเองสามารถท�ำได้ และไม่ใช่แค่ทำ� ได้เท่านัน้ แต่รสชาติยงั
จัดว่าเลิศอีกต่างหาก
พวงชมพูรู้สกึ คุน้ เคยกับข ้าวของในครัวทุกชิ้น ตอนแรกก็ไม่คดิ
ว่าจะท�ำได้ถงึ ขนาดนี้ แต่พอลองหยิบจับดู เธอถึงได้รู้ตวั และมั่นใจว่า
ก่ อนที่ความทรงจ�ำในอดีตจะหายไป เธอจะต้องมีความเกี่ยวพันกับ
ของพวกนี้พอสมควร และโชคดีทใ่ี นตูเ้ ย็นมีของสดอยู่หลายอย่าง เธอ
จึงถือวิสาสะเอาออกมาใช้ เพราะเจ้าของบา้ นเป็ นคนบอกเองว่าเธอ
สามารถใช้ของทุกอย่างทีอ่ ยู่ในบ ้านหลังนี้ได้
อาหารหน้าตาน่ากินหลายอย่างถูกวางลงบนโต๊ะ ส่งกลิน่ หอมฟุ้ ง
ไปทัว่ ท�ำให ้คนทีค่ ดิ จะรอให ้เธอหันมาเห็นเขาเองเริม่ จะทนต่อความหอม
ยั่วน�ำ้ ลายนัน้ ไม่ไหว ชายหนุ่ มส่งเสียงกระแอมไอและก็เห็นไหล่เล็กๆ
ของคนทีก่ ำ� ลังเพลิดเพลินกับการท�ำอาหารสะดุง้ เบาๆ พวงชมพูหนั ขวับ
มามอง ชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะส่งยิ้มให ้ชายหนุ่ม
“กลับมาตัง้ แต่เมือ่ ไรคะ”
“สักพักแล ้วละ เห็นคุณก�ำลังสนุกก็เลยไม่อยากกวน” ชายหนุ่ม
เดินเขา้ มาในหอ้ งครัว นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลเขม้ กวาดมองอาหารที่วางอยู่
บนโต๊ะด้วยความพอใจ “กินได้ไหมครับ”
คนถูกถามเกือบจะตวัดค้อนใหเ้ ขาอยู่แลว้ เชียว เพราะค�ำถาม
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ของเขาชวนให้คิดไปว่าเขาไม่ไว้ใจในฝี มอื การท�ำอาหารของเธอ “กินได้
สิคะ”
“รับรองความอร่อยด้วยหรือเปล่า” ชายหนุ่มแกล ้งแหย่ นัยน์ตา
ของเขากรุม้ กริ่มอย่างทีไ่ ม่เคยท�ำกับผู ้หญิงคนไหนมาก่อน
“ก็ตอ้ งแล ้วแต่ความชอบค่ะ” หญิงสาวตอบ ก่อนจะหลบสายตา
พราวระยับของเขา เมือ่ รูส้ กึ ร้อนวูบวาบบริเวณพวงแก้มขึ้นมา
นายหัวหนุ่มอมยิ้มก่อนจะขอตัวขึ้นไปอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผ ้า เกือบ
ครึ่งชั่วโมงต่อมาร่างสูงใหญ่ในชุดล�ำลองก็เดินมาทีโ่ ต๊ะอาหารพร้อมกับ
กลิน่ กายทีห่ อมฟุ้ ง เป็ นกลิน่ ทีพ่ วงชมพูไม่คุน้ เคยเอาเสียเลย ซึง่ ท�ำให ้
เธออดทีจ่ ะแปลกใจตัวเองไม่ได้ ขนาดของใช้ในครัวเธอยังคุน้ เลย แต่
กับเขาซึง่ เป็ นสามี เธอกลับไม่มคี วามรูส้ กึ นัน้ สักนิดเดียว
‘ท�ำไมนะ’ หญิงสาวขมวดคิ้วครุ่นคิดด้วยความแปลกใจ อาการ
หน้านิ่วคิ้วขมวดของเธอท�ำใหค้ นที่กำ� ลังทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้มองด้วย
ความสงสัย
“เป็ นอะไรหรือเปล่า ท�ำไมท�ำหน้าแบบนัน้ ”
เสียงของเขาท�ำใหห้ ญิงสาวรูส้ กึ ตัว “ไม่ค่ะ ไม่เป็ นอะไร กินข ้าว
กันเถอะค่ะ”
หญิงสาวจัดแจงตักข ้าวใส่จานให ้เขาก่อนจะตักให้ตวั เอง เรียบร้อย
แล ้วก็นั่งลงบนเก้าอี้ฝั่งตรงข ้ามกับเขา
“อยากไปดูลูกวัวไหม” อยู่ๆ เขาก็เอ่ยถาม หลังจากทีก่ นิ อาหาร
กันไปได้สักพัก และก็เป็ นค�ำถามทีท่ ำ� ให ้แววตาคู่หวานของเธอไหวระริก
ริมฝี ปากอิม่ สีชมพูระเรื่อคลีย่ ้ มิ ออกมา
“ฉันไปได้เหรอคะ ไปแล ้วจะไม่เกะกะคุณใช่ไหม”
“ตัวคุณเล็กนิดเดียว แล ้วฟาร์มของผมก็ออกจะกว ้าง จะเกะกะ
ได้ยงั ไง” ชายหนุ่มตอบยิ้มๆ
“ขอบคุณนะคะ งัน้ คุณกินไปก่อนนะ เดีย๋ วฉันมา” พูดจบก็ทำ� ท่า
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จะลุกขึ้นจากเก้าอี้
“จะไปไหน” ชายหนุ่มรีบถาม
“ไปหยิบรองเท ้าผ ้าใบค่ะ” หญิงสาวตอบ
ชายหนุ่มเลิกคิ้ว “จะใส่ไปไหน”
ค�ำถามของเขาท�ำให้สหี น้าทีก่ ำ� ลังระรืน่ อยูข่ องหญิงสาวเปลีย่ นเป็ น
งอง�ำ้ เล็กน้อย
“ก็ไหนคุณบอกว่าจะพาฉันไปดูลูกวัวไงคะ”
ชายหนุ่มหัวเราะในล�ำคอเบาๆ เมือ่ เห็นสีหน้าคล ้ายเด็กถูกขัดใจ
ของหญิงสาว ท�ำให ้อดทีจ่ ะคิดถึงท่าทางของหลานสาวตัวน้อยๆ ของเขา
ไม่ได้ ช่างเหมือนกันราวกับแกะ
“ผมหมายถึงพรุ่งนี้ต่างหาก วันนี้มนั มืดแล ้ว”
หญิงสาวเบิกตาโต หันมองออกไปนอกบา้ นด้วยความรวดเร็ว
ครัน้ เมือ่ เห็นอย่างทีเ่ ขาว่าจริงๆ ก็เม ้มริมฝี ปากแน่น พวงแก้มเนียนใส
ค่ อยๆ แต้มจุดแดง ได้ยนิ เสียงหัวเราะในล�ำคอของเขายิ่งท�ำใหอ้ าย
หนักขึ้นไปอีก เผลอตวัดค้อนส่งไปให ้อย่างลืมตัว
คนาวินกินข ้าวไปข�ำไป อีกทัง้ รสชาติอาหารก็ยงั ถูกปาก ประกอบ
กับการมีใครสักมานั่งหน้างอใส่เวลากินข ้าวก็ใหค้ วามรู้สกึ เจริญอาหาร
ไปอีกแบบ ส�ำหรับคนที่เคยชินกับการอยู่คนเดียว ท�ำอะไรคนเดียว
เพราะหากไม่ใช่วนั หยุดทีจ่ ะมีแม่และหลานๆ มาค้างด้วยในบางอาทิตย์
เมือ่ เสร็จจากงานในฟาร์ม กลับถึงบ ้าน อาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผ ้า กินข ้าวเสร็จ
เขาก็จะขึ้นไปนอนดูดาว กิจวัตรประจ�ำวันของเขาวนเวียนอยูแ่ ค่น้ ี เรือ่ ง
แสงสีเสียงไม่ตอ้ งพูดถึง เพราะเขาอิ่มตัวจนกลายเป็ นความเบือ่ หน่าย
ตัง้ แต่เรียนอยู่เมืองนอกแล ้ว
“อิ่มแลว้ ใช่ ไหมคะ” เสียงหวานเอ่ยถามอย่างกระเงา้ กระงอด
มองท่าทางมีความสุขของเขาอย่างขัดใจ ความสุขที่แลกมากับอาการ
หน้าแตกของเธอ
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ชายหนุ่มวางแก้วน�ำ้ ลงบนโต๊ะหลังจากดืม่ ไปเกือบหมดแก้ว
“อิม่ แล ้วครับ”
อาการกลัน้ ยิ้มของเขาท�ำใหเ้ ธอเม ้มปากแน่น ร่างบางลุกขึ้นจาก
เก้าอี้ หยิบจานมาถือไว ้ นัยน์ตาคู่ หวานเหลือบมองหน้าเขาแวบหนึ่ง
เห็นเขายังอมยิ้มอยู่กย็ ง่ิ ขัดใจ
“จะข�ำอะไรนักหนานะ ไม่เห็นจะตลกตรงไหนเลย” เสียงหวาน
บ่นอุบขณะเดินเข ้าไปในครัว
คนถูกบ่นได้ยนิ จึงหัวเราะออกมาเบาๆ ร่างสูงใหญ่ลกุ ขึ้นจากเก้าอี้
เดินตามคนแสนงอนเข ้าไปในครัวพร้อมกับจานชามทีจ่ ะท�ำความสะอาด
เมือ่ เห็นเธอยังท�ำหน้ามุย่ อยู่กอ็ าสาล ้างจานให ้เป็ นการง ้องอน
พวงชมพูไม่ขดั ศรัทธาของเขา เธอเดินไปหย่อนสะโพกลงนั่งบน
เก้าอี้ ยกขาขึ้นไขว่ห ้าง มองเขาหยิบผ ้ากันเปื้ อนมาสวมแล ้วลงมือล ้างจาน
อย่างคล่องแคล่ว เมือ่ เขาหันมายักคิ้วส่งยิ้มใหร้ าวกับจะบอกกับเธอว่า
เรือ่ งล ้างจานส�ำหรับเขาแล ้วเป็ นเรือ่ งกล ้วยๆ ก็ให้รสู้ กึ หมัน่ ไส้ข้นึ มาตงิดๆ
พยายามย้อนคิดไปว่า เธอรักผูช้ ายมาดนิ่งแต่แอบร้ายคนนี้ได้อย่างไร
เพราะในความรู้สกึ ของเธอ ไม่มเี งาของเขาอยู่เลย พวงชมพูยกมือขึ้น
กุมขมับตัวเองเอาไว ้เมือ่ รูส้ กึ ปวดตุบๆ
“ปวดหัวอีกแล ้วเหรอ” เขาเช็ดมือกับผ ้ากันเปื้ อนหลังจากจัดการ
กับจานใบสุดท ้ายเสร็จก่อนจะถอดออกจากตัว แล ้วพาดไว้กบั พนักเก้าอี้
ทีเ่ ธอนัง่ ฝ่ ามือหนาวางลงบนหลังมือนุ่มของเธอ “ผมบอกแล ้วใช่ไหมว่า
อย่าพยายามคิดถึงเรื่องเก่าอีก”
หญิงสาวค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมองเขาโดยปราศจากค�ำพูด
“ขึ้นไปอาบน�ำ้ แล ้วก็กินยา จะได้พกั ผ่อน” เขาออกค�ำสั่งด้วย
น�ำ้ เสียงอ่อนโยน ช่วยพยุงเธอให ้ลุกขึ้น
พวงชมพูยอมท�ำตามโดยไม่อิดออด เพราะอาการปวดหัวมัน
รุนแรงจนเธอแทบจะทนไม่ไหว แต่ จะใหเ้ ลิกคิดอย่ างเด็ดขาดก็ยงั
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ท�ำไม่ได้ เมือ่ ความอยากรูม้ นั คอยรบกวนจิตใจอยูต่ ลอดเวลา โดยเฉพาะ
เรื่องระหว่างเธอและเขา อะไรที่ทำ� ให้รกั กันจนถึงขัน้ ตัดสินใจใช้ชีวติ
อยู่ดว้ ยกันทัง้ ทีไ่ ม่ได้แต่งงานอย่างถูกต้อง

“อยากรูอ้ ะไรให ้ถามผม จะได้ไม่ต ้องคิดเองให ้ปวดหัว” เขาบอก

กับเธอขณะยืน่ ยาและแก้วน�ำ้ ใหห้ ลังจากทีเ่ ธออาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผา้ เป็ น
ชุดนอนเรียบร้อยแล ้ว
“แลว้ เวลาที่คุณไม่อยู่ จะให้ฉนั ถามใครล่ะคะ” หญิงสาวถาม
เสียงเบาก่อนจะส่งเม็ดยาเข ้าปากแล ้วดืม่ น�ำ้ ตามไปเกือบครึ่งแก้ว
ชายหนุ่มดึงแก้วมาจากมือของเธอไปวางไว ้บนโต๊ะ “งัน้ ผมคงต้อง
หางานให ้คุณท�ำแล ้วละ จะได้ไม่มีเวลาว่างให้คดิ มาก”
“คุณจะให้ฉนั ท�ำงานอะไรเหรอคะ”
“สนใจเป็ นคนงานในฟาร์มหรือเปล่า”
“คุณจะให้ฉนั เลี้ยงวัว”
“ก็ทำ� นองนัน้ ”
หญิงสาวเลิกคิ้วขึ้น ไม่เข ้าใจค�ำว่าท�ำนองนัน้ ของเขาหมายความ
ว่าอย่างไร ไม่ใช่จะให ้เธอเลี้ยงวัวหรอกหรือ
ชายหนุ่มอมยิ้มเมือ่ เห็นสีหน้ามึนๆ งงๆ ของเธอ “ผมยังไม่บอก
ตอนนี้หรอกนะว่าจะใหค้ ุณท�ำอะไร แต่รบั รองว่าคุณจะต้องชอบ ส่วน
คืนนี้คุณต้องนอนก่อน”
หญิงสาวถอนหายใจ ท�ำหน้ามุย่ ไม่อยากบอกก็ไม่ง ้อ แต่เรื่องที่
จะใหเ้ ข ้านอนตัง้ แต่หวั ค�ำ่ นี่สทิ เ่ี ธอขอประทว้ ง “เพิง่ จะหนึ่งทุ่มเอง ฉัน
ยังไม่งว่ งเลยค่ะ”
“งัน้ ไปดูดาวกันไหม”
“เอาสิคะ” หญิงสาวพยักหน้ารัวเร็ว
“ตามผมมา” เขาคว ้ามือนุ่มมากุม แล ้วจับจูงไปยังระเบียง
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“ไม่เห็นมีดาวสักดวงเลยนี่คะ” หญิงสาวถอนหายใจเฮือก สีหน้า
แสดงออกว่าผิดหวังขณะถูกเขารัง้ ให้นั่งลงบนขอบเตียงรูปร่างแปลกๆ
แต่กส็ วยไปอีกแบบหนึ่ง
“ขยับเข ้าไปข ้างในแล ้วหลับตา” เขาออกค�ำสั่งเสียงนุ่ม
หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองคนสั่งจนคอตัง้ บ่า คิ้วเรียวสวยเลิกขึ้น
เล็กน้อยด้วยความสงสัย แต่ก็ยอมขยับตัวคลานเข ้าไปนั่งขัดสมาธิอยู่
ด้านใน แล ้วหลับตาลง ผ่านไปไม่ก่วี นิ าทีเขาก็สั่งให ้เธอลืมตาขึ้น
ภาพทีป่ รากฏตรงหน้าท�ำให ้ดวงตาคู่หวานของเธอเบิกโต เรียวปาก
อิม่ คลีย่ ้มิ ออกมาอย่างตืน่ ตาตืน่ ใจ เมือ่ เห็นว่าเตียงนอนทีม่ รี ูปร่างแปลกๆ
ในความรูส้ กึ ได้กลายเป็ นท ้องฟ้ าจ�ำลอง มีดวงดาวส่องแสงระยิบระยับ
ละลานตาให ้ความรูส้ กึ เหมือนก�ำลังล่องลอยอยู่บนท ้องฟ้ า
“ชอบไหม” เสียงทุมนุ
้ ่มเอ่ยถาม
“ชอบค่ะ ชอบมาก” หญิงสาวตอบด้วยน�ำ้ เสียงตื่นเต้น
คนตัวใหญ่ขยับขึ้นมาบนเตียงแลว้ ทิ้งตัวลงนอน ประสานมือ
รองใต้ท ้ายทอยของตัวเองเอาไว ้
“ไม่วา่ สภาพดินฟ้ าอากาศจะเป็ นแบบไหน ผมก็สามารถนอนดูดาว
ได้ทกุ คืน ด้วยเตียงหลังนี้”
หญิงสาวชูสองมือขึ้นสูง คล ้ายโอบประคองดวงดาวไว้ใต้ฝ่ามือ
“อิจฉาคุณจังเลยค่ะ ได้นอนดูดาวทุกคืน ตอนอยู่กรุงเทพฯ เรา
เคยดูดาวด้วยกันแบบนี้ไหมคะ”
“ทีก่ รุงเทพฯ ไม่ค่อยมีดาวให ้ดูหรอก เวลาส่วนใหญ่ทเ่ี ราเจอกัน
เราจะท�ำอย่างอืน่ กันมากกว่า”
หญิงสาวหันมามองเขา ครัน้ เมือ่ เห็นแววตาพราวระยับทีส่ อ่ งแสง
ไม่ต่างจากดวงดาว แก้มใสก็รอ้ นวูบวาบขึ้นมาทันที เธอความจ�ำเสือ่ มนะ
ไม่ได้ปญ
ั ญาอ่อน ถึงจะได้ไม่รู้ความหมายในค�ำพูดและแววตาของเขา
หญิงสาวรีบถอนสายตาจากเขาโดยไว แลว้ พยายามเรียกสติกลับมา
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ให ้ความสนใจกับท ้องฟ้ าจ�ำลองต่อ
“นั่งเงยหน้านานๆ ไม่เมื่อยคอหรือไง” น�ำ้ เสียงนุ่ มๆ ของเขา
ดังแทรกเข ้ามาก่อกวนในตอนทีเ่ ธอก�ำลังท�ำสมาธิอยู่
“ไม่เมือ่ ยค่ะ” เสียงหวานเอ่ยตอบ รูท้ นั หรอกนะว่าจะให ้เธอนอน
ลงไป ไม่เอาด้วยหรอก แค่นงั่ ใกล้หวั ใจของเธอก็ทำ� งานหนักมากพอแล ้ว
นี่กพ็ ยายามท�ำตัวให ้เป็ นปกติสุดฤทธิ์แล ้วนะ เขาไม่รูต้ วั หรือไรว่าความ
หล่อเหลาแบบไร้ทต่ี บิ วกกับความอ่อนโยนของเขาก�ำลังเขย่าหัวใจของ
เธออย่างรุนแรง
แต่เอ๊ะ! เขาเป็ นสามีของเธอไม่ใช่หรือ แล ้วจะอายไปท�ำไม
คิดเท่าไรก็คิดไม่ตก กระทั่งเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงเธอก็ถูก
ความง่วงเข ้าครอบง�ำ นั่งคอพับคออ่อนอยู่ได้ไม่นานก็ถกู รัง้ ใหน้ อนลง
ในอ้อมแขนของเขาโดยไม่รู้ตวั เมือ่ ตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบว่าตัวเอง
นอนอยู่บนเตียงในหอ้ ง ส่วนเขาหายไปไหนแลว้ ก็ไม่รู ้ เมื่อหันมอง
ด้านข ้างเห็นทีน่ อนยับยุ่งก็รูว้ า่ เขานอนอยู่ข ้างๆ ทัง้ คืน

ก ารท�ำงานวันแรกของพวงชมพูเริ่มขึ้นในเวลาเจ็ดโมงเช้า

หญิงสาวออกอาการตื่นเต้นเมือ่ เห็นลูกวัวสีขาวแต้มจุดด�ำ หรือบางตัว
สีดำ� แต้มจุดขาวจ�ำนวนมากยืนอยู่ในคอกสะอาดสะอ้าน แววตาของมัน
แป๋ วแหววช่ างน่ าเอ็นดู นกั บางตัวก�ำลังดู ดนมจากขวดนมใบใหญ่ ท่ี
คนงานจับป้ อนให้ พวงชมพูได้แต่มองภาพนัน้ พร้อมกับรอยยิ้ม
คนงานหลายสิบคนมีอาการทีเ่ รียกว่าเหล่มองเจ้านายกับหญิงสาว
ร่างบางเจ้าของใบหน้าสวยหวานทีย่ นื อยูใ่ กล้กนั หลายคนรูเ้ รือ่ งทีน่ ายหัว
คนาวินมีผู ้หญิงมาอยูด่ ้วยจากโนรีทก่ี ระจายข่าวไปทัว่ ฟาร์มตัง้ แต่เมือ่ วาน
แล ้ว ยิง่ เห็นเจ้านายควบม ้าตัวโปรดโดยมีหญิงสาวนั่งอยู่ดา้ นหน้าก็ยง่ิ
มั่นใจว่า คนนี้ละ ‘นายหญิง’ ของฟาร์มโคนมจิรโชติ ไม่ผดิ แน่ เพราะ
นอกจากหลานสาวแล ้ว นายหัวคนาวินไม่เคยให้ใครได้สมั ผัสแผ่นหลัง
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ของม ้าตัวโปรดเลยสักคน
“นี่น่ะหรือคะงานที่คุณจะให้ฉนั ท�ำ คุณจะให้ฉนั ป้ อนนมลูกวัว
พวกนี้ใช่ไหมคะ” พวงชมพูเงยหน้าขึ้นถามคนตัวใหญ่ทย่ี นื อยู่ดา้ นข ้าง
ด้วยนัยน์ตาเป็ นประกายตื่นเต้น
ชายหนุ่มพยักหน้า “ท�ำได้ไหม”
“ได้สคิ ะ ได้แน่นอน” หญิงสาวบอกด้วยท่าทางกระตือรือร้น
ชายหนุ่ มอมยิ้ม หันไปรับอุปกรณ์สำ� หรับใหน้ มลู กวัวมาจาก
คนงาน เป็ นขวดนมขนาดใหญ่มากเท่าที่พวงชมพูเคยเห็นมา บรรจุ
น�ำ้ นมอยู่เต็มขวดประมาณสองลิตร แล ้วป้ อนเข ้าปากลูกวัวให ้หญิงสาว
ดูเป็ นตัวอย่าง
“ขอฉันลองบา้ งสิคะ” หญิงสาวเอ่ยขอ นัยน์ตาคู่ หวานจับจ้อง
อยู่ทป่ี ากของลูกวัวทีก่ ำ� ลังดูดนมจากขวดอย่างเอร็ดอร่อย
คนาวินปล่อยมือจากขวดนมเมือ่ หญิงสาวมารับช่วงต่อ พวงชมพู
ต้องใช้สองมือช่วยพยุง เพราะแรงดูดของลูกวัวใช้แค่มอื เดียวเอาไม่อยู่
“อร่อยไหม” หญิงสาวเอ่ยถามเจ้าตัวเล็กเสียงหวานก่อนหันมาทาง
ชายหนุ่ม “ตัวนี้ช่อื อะไรคะ”
“เพิง่ คลอดเมือ่ วานตอนเย็น ยังไม่มชี ่อื ”
“งัน้ ขอฉันตัง้ ชื่อให้ได้ไหม” หญิงสาวเอ่ยขออย่างนึกสนุก
“เอาสิ” ชายหนุ่มอนุญาต
หญิงสาวท�ำสีหน้าครุ่นคิดอยู่ พกั หนึ่งก่ อนจะฉี กยิ้มกวา้ งแลว้
เอ่ยค�ำว่า ‘ด่าง’ ออกมา ท�ำเอาคนรอฟังถึงกับสะอึกอึ้ง
“ด่างมันใช้กบั หมาไม่ใช่ เหรอคุณ” ชายหนุ่ มแย้งด้วยน�ำ้ เสียง
กลัว้ หัวเราะ
หญิงสาวหัวเราะหึๆ “ก็มนั เหมือนนี่คะ คุณดูสิ ลายขาวด�ำเหมือน
น้องหมาเลย เอาชื่อนี้แหละ น่ารักดีออก นะคะ”
ชายหนุ่มอยากจะยืนไว ้อาลัยให้กบั ชือ่ อันแสนเชยนัน้ นัก แต่กย็ อม
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พยักหน้าอนุญาตไปจนได้ “ตามใจ ผมให้สทิ ธิ์คุณไปแล ้วนี่ งัน้ ผมยก
เจ้าด่างให ้คุณไปด้วยเลยแล ้วกัน”
“คุณพูดจริงๆ นะคะ” ดวงตาของหญิงสาวเป็ นประกายวาววับ
ชายหนุ่ มพยักหน้า เรียวปากหยักคลีย่ ้ มิ เอ็นดู เมือ่ เห็นท่าทาง
ตื่นเต้นเหมือนเด็กได้ของเล่นถูกใจ ท่าทางเหมือนหลานสาวตัวน้อยที่
แสนจะน่ ารักสองคนของเขาไม่มผี ดิ หนู บงุ ้ ตัวแสบแสนซนของอารอง
กับน้องขิมทีแ่ สนอ่อนหวานน่าเอ็นดูของลุงรอง
“นายหัวครับ” เสียงเรียกของตุลาดังอยู่ดา้ นหลังของคนาวินและ
พวงชมพู เมือ่ สัตวแพทย์หนุ่มเดินมาถึงจึงได้รบั การแนะน�ำให้รู้จกั กับ
หญิงสาวอย่างเป็ นทางการ ตุลาโค้งศีรษะให ้ด้วยท่าทางสุภาพ
“สวัสดีครับนายหญิง”
“สวัสดีค่ะคุณหมอ เรียกฉันว่าชมพูกพ็ อค่ะ” หญิงสาวอ้อมแอ้ม
บอก ด้วยยังไม่ชนิ กับฐานะใหม่ รูส้ กึ อายทุกครัง้ ทีม่ คี นเรียก
ตุลาหันมองคนาวินแวบหนึ่ง เมือ่ นายหัวหนุ่มพยักหน้าเป็ นเชิง
อนุญาตตุลาจึงยิ้มให ้หญิงสาว
“ครับ คุณชมพู”
โมกข์ตามมาสมทบด้วยอีกคน และได้รบั การแนะน�ำให้รู้จกั กับ
พวงชมพู หญิง สาวบอกให้โ มกข์เ รีย กเธอเหมือ นอย่ า งที่ตุล าเรีย ก
หลังจากทักทายพูดคุยกันสองสามประโยค คนาวินก็แยกไปกับคนสนิท
ทัง้ สอง ซึง่ พอดีกบั ทีโ่ นรีมาช่วยพ่อดูแลลูกวัว และก็ทำ� ให้รูฐ้ านะทีแ่ ท ้จริง
ของพวงชมพู โนรีรอ้ งไชโยออกมาดังลั่น
“นึกเพี้ยนอะไรขึ้นมาอีกนังโน อยู่ ๆ ก็รอ้ งกรีด๊ กร๊าดออกมา
ข ้าตกใจหมด” คนเป็ นพ่อเอ็ดลูกสาวเสียงขรึม
“ก็คนมันดีใจนี่พอ่ เห็นไหม คุณพวงชมพูเป็ นเมียนายหัวจริงๆ
ด้วย หนู ขอไปช่ วยนายหญิงตรงโน้นนะพ่อนะ” ไม่รอใหค้ นเป็ นพ่อ
อนุ ญาต โนรีก็รีบวิ่งปรู ด๊ ไปหานายหญิงของฟาร์มด้วยความรวดเร็ว
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คนเป็ นพ่อมองตามพร้อมกับส่ายหน้าอย่างระอาให้กบั ท่าทางเหมือน
ม ้าดีดกะโหลกของลูกสาว

ตัง้ แต่รูว้ ่าตัวเองท�ำอาหารได้ พวงชมพูก็บอกกับคนาวินว่าจะ

ขอเป็ นคนจัดการเรื่องอาหารในแต่ละวันเอง นายหัวหนุ่ มซึ่งติดใจใน
รสมือของเมียก�ำมะลอเขา้ ใหแ้ ลว้ จึงสั่งใหแ้ ม่ครัวเตรียมของสดให ้
ตามทีห่ ญิงสาวต้องการ โดยให้โนรีนำ� มาส่ง เด็กสาวถูกใจหน้าทีใ่ หม่มาก
เพราะได้ใกล้ชดิ กับนายหญิงของฟาร์ม เพิม่ ราศีให้กบั ตัวเองได้มากโข
โนรีวางเนื้อสดลงในตะกร้าก่อนจะเดินไปหยิบผักปลอดสารพิษที่
คนงานปลูกไว้กนิ กันเองมาวางซอ้ น ร่างอวบก�ำลังจะขึ้นคร่อมจักรยาน
คันเก่ง หากแต่เสียงแหลมๆ ของใครคนหนึ่งก็ดงั ขึ้นเสียก่อน
“จะไปไหนน่ะโนรี”
โนรีจำ� เสียงแหลมๆ นัน้ ได้ จึงเชิดหน้าเล็กน้อยแลว้ เอ่ยตอบ
โดยไม่หนั มองคนถาม
“จะไปส่งของให ้นายหญิง”
“เรียกนายหญิงเต็มปากเต็มค�ำเชียวนะ ยังไม่แต่งงานกันซะหน่อย
รีบประจบแบบนี้ระวังจะหน้าแตก”
“ยังไม่แต่งแต่กเ็ ป็ นเมีย อยูบ่ ้านเดียวกัน อีกหน่อยก็จะมีคณ
ุ หนู
ตัวเล็กๆ ออกมาวิง่ เล่น เพราะฉะนัน้ เรียกนายหญิงให้ตดิ ปากไว ้น่ะดีแล ้ว
จริงไหมแม่” ท ้ายประโยคเด็กสาวหันหาพวก ซึง่ ก็คอื แม่ของตัวเอง
“เออ...” คนเป็ นแม่รบั ค�ำแบบส่งๆ ก่ อนออกปากไล่ เพราะ
ไม่ตอ้ งการใหล้ ู กสาวมีเรื่องกับคนเสน้ ใหญ่ “เอาของไปใหน้ ายหญิง
ได้แล ้วไป มัวแต่พดู มากอยู่นั่นแหละ”
“งัน้ ฉันไปละนะแม่ ไปก่อนนะจ๊ะพีร่ จ” เด็กสาวยิ้มหน้าระรื่น
รจนาบิดปากใส่เด็กสาวด้วยความหมั่นไส ้ ยืนมองร่างเจ้าเนื้อที่
ปัน่ จักรยานห่างออกไป ก่อนจะหันมาทางแม่ครัวของฟาร์มแล ้วเอ่ยถาม
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ด้วยท่าทางเย่อหยิง่
“ได้ยนิ ว่านายหัวบอกยกเลิกอาหารจากครัวแล ้วเหรอ”
คนเป็ นแม่ครัวพยักหน้า ส่งเสียงอือตอบรับในล�ำคอ
“แล ้วนายหัวไปกินข ้าวทีไ่ หน” รจนาถามต่อด้วยความอยากรู ้ แม ้
จะเริ่มไม่พอใจกับท่าทางของแม่ครัวทีเ่ หมือนไม่อยากเสวนาด้วย
“ก็กนิ ทีบ่ ้านนั่นแหละ นายหญิงท�ำให ้ จะถามแค่น้ ีใช่ไหม อิฉนั
จะขอท�ำงานต่อ”
รจนาบิดปากใส่แม่ของโนรี นึกหมั่นไส้ข้นึ มาอีกคน เหมือนกัน
ทัง้ แม่ทงั้ ลูก และไม่ใช่แค่สองแม่ลูกคู่น้ เี ท่านัน้ ทีท่ ำ� ท่าทางเหมือนไม่อยาก
คุยกับเธอ ยังมีคนงาน พนักงานออฟฟิ ศอีกหลายคนทีม่ ที ่าทางแบบนี้
แต่เธอไม่แคร์หรอก คนพวกนี้จดั อยูค่ นละชัน้ กับเธอ เธอเป็ นหลานสาว
ของป้ าสายใจซึง่ เป็ นคนสนิทของนายหญิงคาร่า นายหัวทัง้ สามให ้ความ
เคารพป้ าสายใจมาก คิดจะมีเรื่องกับเธอ ขอบอกว่า คิดผิด!

โนรีถอื ถุงใส่เนื้อสัตว์และผักสดเข ้ามาในบ ้านของนายหัวคนาวิน

ของทีโ่ นรีเอามาใหเ้ พียงพอกับการท�ำอาหารทัง้ สามมื้อของวัน หลังจาก
ส่ ง ของเรี ย บร้อ ยและก�ำ ลัง จะกลับ ไปช่ ว ยงานที่ค รัว ของฟาร์ม ต่ อ
บีเอ็มดับเบิลยู ราคาแพงหู ฉ่ี ของใครคนหนึ่งก็แล่นเขา้ มาจอดใกล้กบั
จักรยานของเธอ
เด็ก สาวยกมือ อวบอู ม ขึ้น กระพุ่ม ไหว เ้ พื่อ นสนิ ท ของนายหัว
คนาวินโดยปราศจากค�ำพูดทักทาย เพราะความเจ้าชูข้ องชายหนุ่ มที่
เล่าลือไปทั่วเมืองท�ำให ้เด็กสาวไม่ถกู ชะตาและไม่อยากเข ้าใกล ้
“สวัสดี โนรี” ต้นกล ้าทักทายเจ้าของร่างอวบพร้อมกับกระตุกยิ้ม
ตรงมุมปาก “ปี น้ ีจบมัธยมแล ้วใช่ไหม แล ้วจะไปเรียนต่อตรีทไ่ี หนล่ะ”
“มหาวิทยาลัยบ ้านเรานีแ่ หละค่ะ พ่อกับแม่ไม่อยากให้ไปไหนไกล”
ต้นกลา้ พยักหน้า “ก็ดี เรียนแถวนี้แหละ ค่ าใช้จ่ายไม่เยอะ
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กลับบ ้านจะได้ช่วยพ่อแม่ทำ� งานอีกด้วย”
“ค่ะ” เด็กสาวรับค�ำด้วยน�ำ้ เสียงกระแทกเล็กน้อย ร่างอวบท�ำท่า
จะปี นขึ้นจักรยาน แต่กลับถูกหนุ่มเจ้าส�ำราญขวางทางเอาไว ้พร้อมกับ
ใช้มอื จับที่แฮนด์ ท�ำเอาเด็กสาวต้องรีบชักมือหนีดว้ ยความรวดเร็ว
ราวกับมือของอีกฝ่ ายนัน้ เป็ นเชื้อโรค
ต้นกลา้ หัวเราะหึในล�ำคอ “เห็นหน้าฉันแลว้ ท�ำไมต้องรีบหนี
กลัวเหรอ”
“เปล่าค่ ะ ฉันจะรีบกลับไปช่วยแม่ทำ� กับขา้ ว” เด็กสาวปฏิเสธ
เพราะไม่อยากมีเรือ่ งกับเพือ่ นสนิทของนายหัวทีช่ อบท�ำตัวเป็ นพ่อบุญทุม่
มีความสุขส�ำราญกับการให ้สาวๆ ล ้อมหน้าล ้อมหลัง หว่านเสน่หไ์ ปทั่ว
ท�ำตัวไม่ตา่ งจากหนุ่มสาธารณะ ไม่เคยขาดคู่ควงทีซ่ ้อื ได้ด้วยเงิน คิดแล ้ว
ก็ขนลุกซู่ดว้ ยความขยะแขยง
“เป็ นเด็กพูดกับผู้ใหญ่ทำ� ไมไม่แทนตัวเองว่าหนู หรือไม่ก็ช่อื เล่น
แทนตัว เองว่า ฉัน มัน ดู แ ก่ แ ดด ไม่น่ า รัก เลยรู้ไ หม แต่ เ อ...” หนุ่ ม
เจ้าส�ำราญเอียงหน้าไปทางซา้ ยทีขวาที นัยน์ตาคู่คมฉายแววล ้อเลียน
ขณะมองส�ำรวจรูปร่างของเด็กสาวไปด้วย “ฉันว่าอย่างเธอแทนตัวเองว่า
‘หมู’ น่าจะเหมาะกว่านะ”
เด็กสาวเม ้มปากเน้น ใบหน้ากลมแป้ นแดงก�ำ่ เมือ่ ถูกล ้อเรื่องหุ่น
ทีเ่ กินพิกดั ของตัวเอง
“ปล่อยมือจากแฮนด์รถของฉันเดีย๋ วนี้เลยนะ!” โนรีตะคอก
เสียงดังด้วยความโมโห
“อุย๊ ๆ ๆ ๆ เมือ่ กี้ฉนั ได้เยินเสียงแปร๋นๆ ด้วย เอ แถวนี้มชี า้ ง
ด้วยเหรอ” ต้นกล ้าสนุกกับการกลั่นแกล ้งเด็กสาว
“มีอะไรเหรอโนรี” เสียงหวานติดจะเข ้มของพวงชมพูดงั ขึ้น
สองคนทีก่ ำ� ลังก่อศึกกันหันมองเจ้าของเสียง ต้นกล ้าปล่อยมือ
จากแฮนด์จกั รยานของโนรี เด็กสาวจึงรีบดึงพาหนะคู่ใจออกห่างจาก
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เพือ่ นสนิทของนายหัวคนาวิน หันไปบอกกับนายหญิงว่าไม่มอี ะไร แล ้ว
รีบตวัดขาอวบๆ ขึ้นคร่อมจักรยาน ออกแรงปั่นโดยไม่หนั กลับมามอง
คนที่อยู่เบื้องหลัง เพราะตอนนี้นยั น์ตาของเด็กสาวพร่าพรายไปด้วย
หยาดน�ำ้ ตาแห่งความแค้นใจระคนน้อยใจ
พวงชมพูมองตามแผ่นหลังอวบๆ ของโนรีดว้ ยความสงสาร
ก่อนจะหันมาทางชายหนุ่ มทีย่ นื มองเธอตาค้างอยู่แล ้วเอ่ยถาม “มาหา
คุณรองเหรอคะ”
“...”
“คุณคะ”
“...”
“คุณ!”
ต้นกล ้ากะพริบตาปริบๆ “เอ่อ”
“คุณมาหาคุณรองใช่ไหมคะ”
“ใช่ครับ” หนุ่มเจ้าส�ำราญตอบรับเสียงเบาราวกับละเมอ...ละเมอ
ทีเ่ ห็น ‘นางฟ้ า’ ตัวเป็ นๆ
“คุณรองอาบน�ำ้ อยู่ค่ะ เชิญคุณ...”
“ผม...ต้นกล ้าครับ เป็ นเพือ่ นสนิทของไอ้รอง”
“ค่ะ คุณต้นกล ้า เชิญเข ้ามาในบ ้านก่อนสิคะ”
เพราะจ�ำได้วา่ คนาวินเคยแนะน�ำให้รจู้ กั กับรินดาในฐานะน้องสาว
ของเพือ่ นสนิททีม่ ชี ่อื ว่าต้นกล ้า พวงชมพูจงึ เอ่ยเชิญชายหนุ่มปากเสีย
ในความรู้สกึ ของเธอ ให ้เข ้ามารอคนาวินทีห่ ้องรับแขก
ฝ่ ายชายหนุ่ มปากเสียได้แต่มองตามแผ่นหลังบางของหญิงสาว
ทีม่ คี วามสูงไม่น่าจะเกินหนึ่งร้อยหกสิบเซนติเมตรด้วยสายตาเคลิบเคลิ้ม
ผู ห้ ญิงรู ปร่ างอรชรอ้อนแอ้น หน้าตาสวยหวานกระจ่างใสราวกับถูก
เนรมิตด้วยปลายพูก่ นั ของจิตรกรเอก ผ่านผูห้ ญิงมามากจนนับไม่ไหว
แต่กไ็ ม่เคยเจอผู ้หญิงคนไหนงดงามน่าสัมผัสขนาดนี้
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“อะแฮ่ม”
เสียงกระแอมไอเรียกสติของหนุ่มเจ้าส�ำราญให ้กลับเข ้าร่าง
“คุณต้นกล ้ามาค่ะ” พวงชมพูบอกกับสามี
“รูจ้ กั กันแล ้วเหรอ” คนาวินเอ่ยถาม
“ค่ ะ” พวงชมพูตอบรับ หันไปทางชายหนุ่ มที่ยืนอยู่ดา้ นหลัง
“คุณรองมาแล ้ว ขอตัวไปท�ำอาหารต่อนะคะ”
หลังจากมองพวงชมพูเดินหายเข ้าไปในครัวแล ้ว คนาวินก็เดินน�ำ
เพือ่ นไปยังมุมเครื่องดื่ม จัดการชงกาแฟส�ำหรับตัวเอง ไม่ลมื เผือ่ แผ่
ไปถึงคนที่กำ� ลังท�ำตัวสอดรู ส้ อดเห็นที่เดินตามมาทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้
หน้าเคาน์เตอร์ นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลเขม้ เหลือบมองหน้าแสนกะล่อนของ
เพือ่ นสนิทแวบหนึ่งก่อนเอ่ยถาม
“มาท�ำไมแต่เช้า ไม่มงี านการท�ำหรือไง”
“มี แต่ไม่สำ� คัญ มาดูหน้าเมียเพือ่ นส�ำคัญกว่า” หนุ่มเจ้าส�ำราญ
ตอบพร้อมกับเลิกคิ้วเข ้มๆ ขึ้นมองใบหน้าหล่อเหลาแบบลูกผสมระหว่าง
ไทย-อเมริกนั ของนายหัวหนุ่ม
“เห็นเต็มตาหรือยัง”
“ชัดแจ๋ว และก็ได้ค�ำตอบแล ้วด้วยว่าท�ำไมแกถึงตบะแตก” ต้นกล ้า
วางฝ่ ามือลงกับแผงอกแน่นๆ ของเพือ่ นแล ้วตบหนักๆ “เพราะถ ้าเป็ นฉัน
ก็ศีลขาดว่ะ”
คนาวินหัวเราะในล�ำคอเบาๆ “ทุกวันนี้แกยังถือศีลอยู่ดว้ ยเหรอ”
“น้อยๆ หน่อยเพือ่ น ถึงฉันจะกะล่อน แต่ก็ไม่ได้เลวหรอกนะ
และเพราะไม่ใช่มเี พือ่ นแบบฉันหรอกเหรอ แกถึงได้กลายเป็ นหนุ่มหล่อ
ในฝัน สุภาพบุรุษแสนดีของสาวๆ อย่างทุกวันนี้”
คนาวินส่ายหน้า ยกยิ้มตรงมุมปากบางๆ ก่อนจะยกถ ้วยกาแฟ
ขึ้นจิบ ปล่อยให ้เพือ่ นผู ้เสียสละพร�ำ่ เพ ้อต่อ
“แกนี่โคตรใจร้ายเลยว่ะ ท�ำสาวๆ อกหักไปกี่คนรูห้ รือเปล่า”
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“ก่อนจะกล่าวหาฉัน แกลองไปส่องกระจกแล ้วถามคนทีอ่ ยูข่ ้างใน
ก่ อนดีกว่าไหม” คนาวินย้อน เพราะเขาไม่เคยใหค้ วามหวังผู ห้ ญิง
เหมือนอย่างที่เพือ่ นท�ำ แต่ถา้ จะผิดต่อใครสักคน ก็คงมีอยู่คนเดียว
คือคนทีอ่ ยู่ในครัว ‘เมียก�ำมะลอ’ ของเขา ผิดทีป่ ิ ดบังความจริง
“ของฉันมันเป็ นขอ้ แลกเปลี่ยน ยื่นหมูย่ืนแมวกันอย่างสมน�ำ้
สมเนื้อ ไม่มกี ารผูกมัดใดๆ ทัง้ สิ้น คิดจะกินให ้อร่อยมันต้องฉลาด”
“ระวังเถอะ ความฉลาดของแกจะท�ำให ้ผู ้หญิงดีๆ หนีหมด”
“ขอโทษค่ ะ” เสียงหวานของหญิงสาวหนึ่งเดียวในบา้ นดังขึ้น
ขัดจังหวะสองหนุ่ม “อาหารเสร็จแล ้ว เชิญคุณต้นกล ้าด้วยนะคะ”
“ขอบคุณครับ” หนุ่มเจ้าส�ำราญรีบตอบรับในทันที ฉีกยิ้มกว ้าง
จนแทบเห็นลิ้นไก่
ระหว่างทีเ่ ดินไปยังโต๊ะอาหาร เสียงโทรศัพท์ของต้นกล ้าก็ดงั ขึ้น
เป็ นเลขาฯ หน้าหอ้ งของเขาโทร.มาเตือนเรื่องประชุมตอนเก้าโมงเช้า
เมื่อยกนาฬกิ าขอ้ มือขึ้นดู ก็พบว่าเหลือเวลาไม่ถงึ ชั่วโมง คนที่คิดจะ
สัมภาษณ์เมียเพือ่ นจึงถอนหายใจเฮือกก่อนจะเอ่ยขอตัวกลับ
เมื่อเพื่อนจอมกะล่อนจากไปแลว้ คนาวินกับพวงชมพูก็เริ่ม
กินอาหารเช้ากัน จนกระทั่งอิ่มทอ้ งก็เป็ นหน้าที่ของชายหนุ่ มที่ตอ้ ง
ท�ำความสะอาดจานชาม พวงชมพูอมยิ้มใส่แผ่นหลังกวา้ งของเด็ก
ล า้ งจานประจ�ำ บ า้ น ก่ อ นจะเดิน ขึ้น บัน ได เข า้ ไปในห อ้ งนอนเพื่อ
เปลีย่ นเสื้อผา้ เป็ นกางเกงยีนส์รดั รูปอวดช่วงขาเรียวยาว และเสื้อเชิ้ต
ลายหมากรุ กสีชมพูเขา้ กับสีผิวของเธอ ครัน้ เมื่อกลับลงมาก็พบว่า
คนาวินท�ำหน้าทีเ่ สร็จพอดี
“เรียบร้อยแล ้วครับ ไปกันเลยไหม” ชายหนุ่มเอ่ยชวนเสียงนุ่ม
“ไปสิคะ” หญิงสาวตอบรับพร้อมกับรอยยิ้มหวาน
คนาวินจัดการล็อกประตูบ ้าน แล ้วซ่อนกุญแจไว้ใต้กระถางต้นไม ้
เหมือนทุกวัน เรียบร้อยแล ้วก็คว ้ามือนุ่มของพวงชมพูมากุมไว ้ ทัง้ สอง
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เดินไปหาเจ้าแบล็กซึ่งเป็ นมา้ คู่ ใจชายหนุ่ ม สองมือแข็งแกร่งรวบเอว
เล็กคอดของหญิงสาวเอาไว ้ ก่ อนจะยกร่ างบางในชุดทะมัดทะแมง
ขึ้นหลังเจ้าแบล็กเมือ่ หญิงสาวนั่งเรียบร้อยแล ้ว ชายหนุ่มก็กระโดดขึ้น
ด้านหลังของเธออย่างคล่องแคล่ว
“พร้อมนะ”
“พร้อมค่ะ”
สิ้นเสียงหวานตอบรับ เสียงกุบกับของเกือกม ้าก็ดงั ขึ้นพร้อมกับ
ที่เจ้าแบล็กค่ อยๆ เยื้องย่างไปเบื้องหน้าอย่างระมัดระวัง เพราะรู ว้ ่า
บนหลังของมันมีเจ้าชีวติ สองคนนั่งอยู่

เวลาผ่านไปราวกับติดปี กบิน ตอนนี้ ‘เจ้าด่าง’ ของพวงชมพู

อายุ ได้เกือบเดือนแลว้ นั่นก็เท่ากับว่าพวงชมพูมาอยู่ กบั คนาวินได้
เกือบเดือนแลว้ เช่นกัน การเขา้ มาช่วยงานในฟาร์มท�ำใหพ้ วงชมพูได้
รู้ว่าคนาวินต้องท�ำงานหนักมากแค่ ไหนกว่าที่จะมีฟาร์มโคนมใหญ่โต
ขนาดนี้ได้ ได้ยนิ คนงานทีอ่ ยู่ดว้ ยกันมาตัง้ แต่รุ่นบุกเบิกพูดว่า นายหัว
คนาวินแทบจะไม่มเี วลาพักเลยด้วยซ�ำ้ กินนอนกับลู กน้องในฟาร์ม
อยู่เกือบปี กว่า ทุกอย่างจะเข ้าทีเ่ ข ้าทาง ยิง่ ท�ำใหเ้ ธออยากช่วยแบ่งเบา
ภาระเขาให ้มาก แต่กย็ งั ไม่รูจ้ ะเริ่มต้นทีต่ รงไหน เพราะไม่วา่ จะหยิบจับ
อะไรก็จะมีคนงานมาคอยแย่งไปท�ำเสมอ ด้วยเกรงว่านายหญิงจะเหนื่อย
แล ้วท�ำให้ไม่มเี วลาดูแลนายหัวเมือ่ กลับถึงบ ้าน
พวงชมพูไม่เขา้ ใจว่าเธอจะต้องดู แลอะไรเขาอีกนอกเหนือจาก
การท�ำอาหารให้กิน เป็ นเพือ่ นพูดคุย และนอนดูดาวด้วยกัน แมจ้ ะ
รู้สกึ อายอยู่บ ้างทีห่ ลับลึกจนไม่รูต้ วั ว่าถูกเขาอุม้ มานอนบนเตียงในหอ้ ง
ทุกคืน ครัน้ เมือ่ ลืมตาขึ้นในทุกเช้าก็ไม่เคยเจอเขาเลยสักครัง้ ทัง้ ทีท่ น่ี อน
ข ้างตัวมีร่องรอยการนอน
กระทั่งช่วงเย็นของวันนี้น่ีเอง ทีท่ ำ� ให ้เธอได้รบั ความกระจ่างจาก
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ค�ำพูดของคนงาน ส่งผลใหเ้ กิดความรู้สกึ หวามไหวในอกแบบแปลกๆ
พวงแก้มร้อนวูบวาบราวกับจับไข ้และใจสัน่ อย่างไรชอบกล เริม่ จะเข ้าใจ
แล ้วว่าเธอมีอกี หน้าทีห่ นึ่งทีจ่ ะต้องท�ำ หลังจากได้ยนิ บรรดาสาวๆ ใน
ฟาร์มซึง่ ส่วนใหญ่มสี ามีแล ้วคุยกันถึงเรื่อง ‘บนเตียง’ อย่างเปิ ดเผย
“นายหญิงเป็ นอะไรไปคะ ไม่สบายหรือเปล่า เอ๊ะ หรือว่าจะมี
น้อ งคะ” กลอยใจ คนงานหญิง วัย กลางคนเอ่ ย ถาม อีก ทัง้ ยัง ตัง้
ข อ้ สัน นิ ษ ฐานที่ท ำ� ให พ้ วงแก้ม ของคนเป็ น นายหญิง ร้อ นผะผ่ า วจน
กลายเป็ นสีแดงระเรื่อ
คนที่ผ่ า นการมีลู ก มาแล ว้ สองคนอมยิ้ม เมื่อ เห็น ท่ า ทางของ
หญิงสาว ถึงแม ้พวงชมพูจะไม่ได้เข ้ามาในฟาร์มทุกวัน แต่ทกุ ครัง้ ทีม่ า
ก็จะพูดคุยกับทุกคนอย่างเป็ นกันเอง ไม่ถอื ตัว กลอยใจซึง่ มีนสิ ยั ทะลึง่
นิดๆ จึงกล ้าทีจ่ ะพูดตรงๆ
“ไม่ตอ้ งอายหรอกค่ะ เกิดเป็ นผูห้ ญิง มีผวั แล ้วก็ตอ้ งมีลูกเป็ น
เรื่องปกติธรรมดา ว่าแต่นายหญิงมีวแ่ี ววหรือยังคะ”
“อะ...อะไรจ๊ะ วี่แววอะไรเหรอจ๊ะป้ า” พวงชมพูเอ่ยถามด้วย
น�ำ้ เสียงตะกุกตะกัก
กลอยใจมองนายหญิงคนสวยด้วยสายตาเอ็นดู “ก็ว่แี ววเรื่อง
คุณหนู ตวั เล็กๆ ไงคะ”
พวงชมพูเบิกตาโต เวลานี้พวงแก้มของเธอร้อนจนแทบจะระเบิด
อยู่รอมร่อแล ้ว
กลอยใจยิ้มกวา้ ง “ป้ าจะบอกเคล็ดลับมัดใจผัวใหเ้ อาไหมคะ
รับรองว่าอยู่หมัด ไปไหนไม่รอด มาค่ะ มานั่งตรงนี้”
เพราะยังมึนๆ งงๆ อยู่ พวงชมพูจงึ เดินตามกลอยใจไปนั่งลง
บนแคร่ ไม้ไผ่ใต้ต้นมะม่วงเบาโดยแทบจะไม่รู้ตวั หลังจากหย่อนก้น
ลงนัง่ เรียบร้อยแล ้ว กลอยใจจึงเริม่ บรรยายขัน้ ตอนการมัดใจสามีไม่ให ้
ออกนอกลูน่ อกทางด้วย ‘เจ็ดลีลารักบนเตียง’ ท่าทางของกลอยใจราวกับ
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วิทยากรผู เ้ ชี่ยวชาญที่กำ� ลังบรรยายใหผ้ ู เ้ ขา้ ร่ วมสัมมนาฟังก็ไม่ปาน
โดยเริ่มจาก
“ข ้อหนึ่ง...เราต้องสร้างบรรยากาศชวนสัมผัสด้วยชุดเสื้อผา้ ซีทรู
สุดเซ็กซี่ เป็ นการเชิญชวนปลุกเร้าอารมณ์ของสามี เพราะมันย่อมดีกว่า
ใหส้ ามีเป็ นคนคุมเกมแต่เพียงฝ่ ายเดียว แม้มนั จะดูเหมือนเป็ นเรื่องดี
แต่ถ ้าเราปล่อยให ้เขาเป็ นคนคุมเกมเรื่องนี้ตลอดไป เราก็จะไม่มโี อกาส
บอกความต้องการของเรา และต้องเป็ นฝ่ ายรอรับแต่เพียงอย่างเดียว”
“...”
“ข ้อสอง...จูบเบาๆ พร้อมสัมผัสแบบพิเศษจุดชนวนรักแด่คำ� ่ คืน
อันแสนหวาน อย่าใหเ้ ขาเป็ นฝ่ ายรุก แต่เราต่างหากทีต่ อ้ งเป็ นฝ่ ายรุก
เข ้าหาเขา ค่อยๆ ปลดเสื้อผา้ ของเขาออกอย่างเย้ายวน อย่าเพิง่ ใหเ้ ขา
สัมผัสตัวเรา ใหเ้ ขาโหยหาและต้องการมันจนถึงที่สุดก่ อน ตลอด
ระยะเวลาทีอ่ ยู่ในช่วงของการปลดสิง่ พันธนาการร่างกายของเขาและเรา
เราไม่จำ� เป็ นต้องถอดหรือปลดทุกสิ่งออกจากร่ างกาย เพราะผู ช้ าย
หลายคนมักชอบที่จะใช้จินตนาการมากกว่าการได้รูท้ ุกอย่ างที่เขารู ้
อยู่แล ้ว”
“...”
“ข ้อสาม...ขบกัดเบาๆ ช่วยให้ลลี ารักมัดใจผูช้ ายสมบูรณ์ย่งิ ขึ้น
ในระหว่างที่กำ� ลังรุกรับกันอย่างดุเดือดเสมือนการรบก็ไม่ปาน การ
ขบกัดเขาเบาๆ ทีต่ น้ คอจะช่วยปลุกเร้าอารมณ์ของผู ้ชายให ้พุง่ ถึงขีดสุด
ได้ไม่ยาก และเกมรักของเราจะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อ
เลยทีเดียว”
ฟัง ได้เ พีย งสามข อ้ พวงชมพู ก็ รู้สึก หู อ้ ือ ตาลายไปหมดแล ว้
มั่นใจว่าไม่ว่าจะเป็ นความทรงจ�ำในอดีตหรือความทรงจ�ำใหม่ท่กี ำ� ลัง
ถูกป้ อนอยู่ตอนนี้ เธอไม่เคยท�ำเรื่องน่าอายพวกนัน้ มาก่อน ทีเ่ หลืออีก
สีข่ ้อจึงไม่เข ้ามาอยู่ในหัวของเธอเลยสักนิดเดียว
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ค�ำบรรยายของกลอยใจยังติดอยู่ในหัวของเธอ แม ้แต่ตอนขีม่ ้า
กลับบ ้านพร้อมกับคนาวินเธอก็ยงั สลัดมันออกไม่ได้ ทัง้ ทีท่ กุ ครัง้ เวลา
นั่งอยู่บนหลังเจ้าแบล็ก เธอจะมีสติเสมอ เพราะต้องระวังตัวไม่ใหต้ ก
จากหลังของมัน ทว่าครัง้ นี้ออ้ มแขนทีเ่ คยให ้ความรู้สกึ อบอุ่นปลอดภัย
ทีโ่ อบกอดเธอจากทางด้านหลัง กลับใหค้ วามรู้สกึ ร้อนรุ่มแบบแปลกๆ
พาให ้สติสตังของเธอก็ยง่ิ เตลิดไปไกล ขนลุกทุกครัง้ ทีค่ ดิ ถึงค�ำว่า
‘เจ็ดลีลารักบนเตียงและหน้าทีข่ องภรรยา!’
หน้าทีท่ เ่ี ธอยังท�ำไม่ครบสมบูรณ์
คนาวินเป็ น สุ ภาพบุรุ ษ นั่ น คือความจริงที่พวงชมพู รู้สึก และ
สัมผัสได้ เขาไม่เคยล่วงเกินเธอแม ้แต่ปลายเล็บ ก่อนหน้านี้เธอรู้สกึ ดี
มากๆ ทีเ่ ขาปฏิบตั ติ วั ต่อเธอแบบนี้ แต่หลังจากทีไ่ ด้ฟงั กลอยใจบรรยาย
เรื่อง ‘เจ็ดลีลารักบนเตียง’ เพือ่ มัดใจสามีอนั เป็ นหน้าทีข่ องภรรยาแล ้ว
ก็ทำ� ใหพ้ วงชมพูอดที่จะระแวงไม่ได้ว่าเขาอาจจะแอบมีใครซ่อนอยู่
นอกบา้ น ถึงได้ไม่เคยเรียกร้องเรื่อง ‘บนเตียง’ จากเธอเลยแมแ้ ต่
ครัง้ เดียว
คืนนัน้ หลังจากอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผา้ เป็ นชุดนอนเรียบร้อยแล ้ว
ระหว่างที่คนาวินเขา้ ไปอาบน�ำ้ พวงชมพูก็มานั่งอยู่บนเตียงดู ดาว...
ดวงดาวกระจ่างใสเต็มท ้องฟ้ าจนไม่ตอ้ งพึง่ ดาวทีอ่ ยูบ่ นเตียงของคนาวิน
หญิง สาวบีบ มือ ตัว เองแน่ น ขณะแหงนหน้า ขึ้น มองแสงระยิบ ระยับ
ของมันแล ้วถอนหายใจเฮือก เสียงหวานพึมพ�ำออกมาเบาๆ อย่างคนที่
ก�ำลังตัดสินใจทีจ่ ะท�ำอะไรบางอย่าง
“ดาวบนฟ้ า ช่วยบอกหน่อยได้ไหม ถา้ ผูห้ ญิงเป็ นฝ่ ายเริ่มก่อน
มันจะน่าเกลียดหรือเปล่า”
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แกร๊ก...

เสียงบานประตู ดงั ขึ้นก่ อนจะเลื่อนเปิ ดอย่ างช้าๆ ท�ำใหค้ นที่
ก�ำลังนั่งเหม่ออยู่สะดุง้ มือน้อยก�ำผา้ ปูทน่ี อนเอาไวแ้ น่น ริมฝี ปากอิ่ม
เม ้มเข ้าหากันจนแทบจะเป็ นเส ้นตรงเมือ่ ได้ยนิ เสียงฝี เท ้าทีเ่ ดินเข ้ามาใกล ้
กระทัง่ ทีน่ อนข ้างตัวยวบลง ร่างบางก็เกิดอาการเกร็งขึ้นมาทันที สายลม
เย็นพัดพาเอากลิน่ หอมสะอาดสะอ้านของสบูแ่ ละยาสระผมจากคนตัวใหญ่
มาปะทะจมูก ยิง่ ท�ำให ้เธอเกิดอาการวาบหวามในอกอย่างประหลาด ต้อง
ลอบกลืนน�ำ้ ลายลงคอเบาๆ
“ดีจริง คืนนี้ดาวเต็มทอ้ งฟ้ าเลย” เสียงทุม้ นุ่ มเอ่ยขึ้น ก่ อนที่
ร่างใหญ่จะทิ้งตัวลงนอนโดยไม่ได้สังเกตว่าตอนนี้คนตัวเล็กก�ำลังนัง่ เกร็ง
อยู่ นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลเข ้มทอดมองขึ้นไปบนทอ้ งฟ้ า เรียวปากหยักสวย
จะคลีบ่ างๆ “คุณเคยฟังเรื่องเล่าจากดาวลูกไก่หรือเปล่า”
“มะ...ไม่เคยค่ะ” คนตัวเกร็งตอบด้วยน�ำ้ เสียงติดๆ ขัดๆ เคย
หรือไม่เคยเธอจะไปรู้ได้อย่างไรกันเล่า ลืมไปแล ้วหรือไรว่าเธอความจ�ำ
เสือ่ ม และตอนนี้หวั ใจเธอก็เต้นแรงจนน่ากลัวว่ามันจะหลุดออกมาจาก
อกอยู่แล ้ว ไม่รูห้ รือไรนะ!
“งัน้ ผมเล่าให ้ฟังนะ”
เป็ นค�ำถามทีท่ ำ� ให ้คนซึง่ ก�ำลังต่อสู ้อยูก่ บั ความรูส้ กึ ปัน่ ป่ วนภายใน
ใจชะงักก่อนจะหันมาถามเขา “คุณเล่านิทานเป็ นด้วยเหรอคะ”
ชายหนุ่มยิ้มกว ้างอวดฟันขาวสะอาดเรียงตัวสวย รอยยิ้มของเขา
สวยมากจนท�ำให ้ดวงตาของเธอพร่าลาย
“มานอนตรงนี้” มือหนาตบลงบนทีน่ อนข ้างตัวดังตุบๆ สองที ครัน้
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เมือ่ เธอยังอิดออด แขนยาวๆ แข็งแกร่งด้วยกล ้ามเนื้อก็ตวัดกอดเอว
เล็กคอดแล ้วรัง้ ล�ำตัวบอบบางของเธอให ้นอนลงเคียงข ้าง
หญิงสาวหลุดเสียงร้องวี้ดออกมาเบาๆ หลับตาปี ๋ นอนตัวแข็งทือ่
อยู่ ในอ้อมแขนแกร่ ง ในขณะเจ้าของอ้อมแขนเริ่มเล่าเรื่องราวของ
ดาวลูกไก่
“ที่ชายป่ าแห่งหนึ่ง ไม่ไกลจากเชิงเขา ตากับยายปลูกกระท่อม
อาศัยอยู่กนั ตามล�ำพัง มีอาชีพเก็บผักและของป่ าไปขายพอเลี้ยงชีพได้
ตากับยายเลี้ยงไก่ ไว้ตวั หนึ่ง ต่ อมาแม่ไก่ ออกไข่และฟักออกมาเป็ น
ลูกน้อยๆ น่ ารักถึงเจ็ดตัว ทุกเช้าแม่ไก่จะร้องกุก๊ ๆ เรียกลูกออกไป
หากิน สอนใหค้ ุย้ เขีย่ อาหารและแมลงเล็กๆ ตามพื้นดิน บางวันยาย
ก็จะโปรยข ้าวสุกเหลือๆ จากก้นหม ้อให้กนิ ด้วย แม่ไก่กบั ลูกๆ ทัง้ เจ็ด
มีความสุขมาก และรูส้ กึ กตัญญูต่อตายายทีเ่ ลี้ยงดูพวกตนอย่างเมตตา
ส่วนตากับยายนัน้ ก็เฝ้ าดู แม่ไก่ และลู กเจีย๊ บน้อยที่คลอเคลียตามแม่
ไม่ยอมห่างด้วยความเอ็นดู”
เมื่อเขาเล่ามาถึงตรงนี้ คนที่นอนเกร็งตัวอยู่ก็รู้สึกสนใจขึ้นมา
ร่างบางที่ถูกกอดขยับเล็กน้อยเพือ่ ที่จะนอนในท่าที่ถนัดและเขาจะได้
ไม่ต อ้ งเมื่อ ยมากนัก ชายหนุ่ ม อมยิ้ม น้อ ยๆ ก้ม หน้า ลงมองคนใน
อ้อมแขนแวบหนึ่งแล ้วเริ่มเล่าต่อ
“ยายตัง้ ชื่อลูกเจีย๊ บตัวเล็กทีส่ ุดว่าเจ้า ‘จิว๋ ’ แล ้วยายก็พูดว่า...ดู
เจ้าจิว๋ สิตา ท่าทางมันขี้ออ้ นแม่มนั น่าดู”
คนตัวใหญ่ห่อปากท�ำเสียงแหบสั่นเพือ่ เลียนเสียงของหญิงชรา
ท�ำเอาคนฟังหลุดหัวเราะคิกออกมาด้วยความขบขัน
“มีอยู่วนั หนึ่ง ขณะที่แม่ไก่พาลูกๆ คุย้ เขีย่ อาหารอยู่ท่ลี านดิน
หน้ากระท่อม แม่ไก่รสู้ กึ ว่ามีเงาด�ำทะมึนแผ่กว ้างอยู่บนฟ้ า แม่ไก่ตกใจ
รีบส่งเสียงเรียกลูกๆ แต่ลูกๆ ก็ไม่ได้ยนิ แม่ไก่แหงนหน้าขึ้นมอง เห็น
เหยีย่ วตัวใหญ่กำ� ลังถลาร่อนลงมาจะโฉบเอาเจ้าจิว๋ ลูกรัก”
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แล ้วชายหนุ่มก็ทำ� เสียงเป็ นแม่ไก่
“โอ...แย่แล ้ว...กุก๊ ๆ ๆ เจ้าจิว๋ ลูกรักวิง่ หนีไปเร็วๆ ลูก วิง่ เร็วๆ
...แม่ไก่ผวาไปหาลูก แลว้ กางปี กป้ องกันลูกรัก เรียกลูกมาซุกใต้ปีก
ของตัวเองแลว้ พาวิ่งไปหมอบที่กอไผ่อย่างรวดเร็ว ตากับยายได้ยิน
เสียงลูกไก่รอ้ งจึงรีบวิง่ ออกมาช่วยไล่เหยี่ยวบินหนีไป แม่ไก่และลูกๆ
จึงปลอดภัยและยิง่ รักตากับยายมากขึ้น”
เมื่อ เล่า มาถึง ตรงนี้ ชายหนุ่ ม ก็เ งีย บไป เพราะก�ำ ลัง จะเข า้ สู่
โหมดเศร้า ท�ำเอาคนที่กำ� ลังตัง้ ใจฟังลืมตัว ใช้มอื นุ่ มๆ ของตัวเอง
วางแหมะลงบนหน้าอกแข็งๆ ของเขาแล ้วเขย่าแรงๆ พร้อมกับเอ่ยเร่ง
“แล ้วเรื่องเป็ นยังไงต่อ รีบๆ เล่ามาสิคะ”
ชายหนุ่มยกมือขึ้นลูบไหล่มนของคนใจร้อนเบาๆ แล ้วเริ่มเล่าต่อ
“เย็นวันหนึ่ งมีพระธุ ดงค์มาปักกลดอยู่ ริมเชิงเขา ตากับยาย
จึงเขา้ ไปนมัสการและตัง้ ใจว่าจะท�ำอาหารไปถวายพรุ่งนี้ แต่เมือ่ ค้นดู
เสบียงอาหารในครัวก็ไม่มอี ะไรเหลืออยู่เลย ตากับยายสงสารพระมาก
เกรงว่าจะอดอาหาร เพราะในละแวกนี้มบี ้านของตนเพียงหลังเดียว จึง
ปรึกษากันว่าอาจจะต้องฆ่าแม่ไก่แล ้วท�ำอาหารถวายพระ ทัง้ ตาและยาย
รู้สึก เศร้า ใจมาก ด้ว ยความรัก และสงสารแม่ ไ ก่ แ ละลู ก เจีย๊ บต้อ ง
กลายเป็ นลูกไก่กำ� พร้า บังเอิญว่าแม่ไก่แอบได้ยนิ ตากับยายปรึกษากัน
จึงตัดสินใจยอมสละชีวติ เพื่อตอบแทนบุญคุณของตากับยาย แม่ไก่
เรียกลูกๆ มาเล่าเรื่องใหฟ้ งั และสั่งสอนให้รกั กัน อย่าทะเลาะกัน...
แม่ไก่พดู กับเจ้าจิว๋ ลูกสุดท ้องว่า อย่ากวนใจพีม่ ากนัก อย่าขี้ออ้ น อย่า
งอแง จากนัน้ ก็หนั ไปมองลูกน้อยอีกหกตัวทีเ่ หลือแล ้วพูดว่า จ�ำไว ้นะ
ลูกๆ ต้องรักกัน สามัคคีกนั อย่าท�ำให ้ตากับยายร้อนใจ”
เสียงสูดจมูกเบาๆ ท�ำให ้คนเล่าชะงักไปเล็กน้อย คนาวินผงกศีรษะ
มองคนที่กำ� ลังซุกหน้าลงกับอกของเขา และรู้สกึ ว่าตอนนี้เสื้อของเขา
ก�ำลังเปี ยกชุ่มไปด้วยน�ำ้ ตาของเธอ เสียงของเธอสั่นเครือขณะเปล่ง
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ค�ำพูดบอกใหเ้ ขาเล่าต่อ คราวนี้ชายหนุ่ มจึงสวมบทบาทเป็ นลูกเจีย๊ บ
ตัวน้อยบ ้าง
“ฮือๆ หนู จะไปอยูก่ บั แม่ หนู คดิ ถึงแม่ แม่อย่าทิ้งลูกๆ ไปนะจ๊ะ...
ลูกไก่รอ้ งไห้รำ� พันอย่างน่ าสงสาร ทุกตัวต่างกอดซุกอยู่กบั อกแม่เป็ น
ครัง้ สุ ดทา้ ย กระทั่งเช้ามืดวันรุ่งขึ้น เมื่อตากับยายก่ อไฟเตรียมจะ
ประกอบอาหาร ทันใดนัน้ ตากับยายก็ตอ้ งตกตะลึงจนร้องไม่ออกเมือ่
เห็นลูกไก่ทงั้ เจ็ดวิง่ ตามกันกระโดดเข ้ากองไฟด้วยความรักแม่ไก่”
“ฮึก! พอแล ้ว ไม่ตอ้ งเล่าแล ้ว” เสียงหวานอู้อ้ อี ยู่กบั อกของเขา
สลับกับเสียงสูดจมูกแรงๆ
ชายหนุ่มหัวเราะข�ำเมือ่ เห็นท่าทางขี้แยของคนในอ้อมแขน “ไหน
เมือ่ กี้ยงั เร่งให ้เล่าอยู่เลย”
“ก็เรื่องมันเศร้านี่คะ”
“โอ๋ๆ ไม่รอ้ งนะครับไม่รอ้ ง เรื่องราวต่ อจากนี้ไม่เศร้าแลว้ ละ
และก็เป็ นตอนจบแล ้วด้วย” ชายหนุ่มเอ่ยปลอบเสียงนุ่ม
คนทีก่ ำ� ลังหลั่งน�ำ้ ตาเงยหน้าขึ้น และก็ทำ� ใหค้ นทีค่ ิดว่าสามารถ
ควบคุมตัวเองได้ดเี ริม่ สูญเสียความมัน่ ใจเมือ่ เห็นเครือ่ งหน้าแสนสวยนัน้
ก�ำลังแดงก�ำ่ ทัง้ แววตา ปลายจมูกโด่งเล็กและริมฝี ปากอิม่ สีชมพูระเรื่อ
น่าจูบนั่นก็ดว้ ย ให ้ตายเถอะ! ตัง้ แต่เกิดมา นอกจากหลานสาวตัวน้อย
ของเขาแล ้ว สาบานได้เลยว่าเขาไม่เคยเห็นผู ้หญิงคนไหนร้องไห้ได้น่ารัก
น่าสงสาร และน่าทะนุถนอมขนาดนี้มาก่อน ชายหนุ่มไม่อาจละสายตา
ไปจากใบหน้าสวยหวานที่ลอ้ มกรอบด้วยเสน้ ผมสีดำ� ขลับยาวสลวย
ราวกันเส ้นไหมชัน้ ดีนนั้ ได้เลย
“จริงๆ นะคะ ไม่เศร้าแล ้วจริงๆ นะ” เสียงหวานสั่นเครือเอ่ยขอ
ค�ำมั่น
“ผมสัญ ญา” ชายหนุ่ ม รับ ค�ำ เสีย งพร่ า โดยไม่รู้ต วั ครัน้ เมื่อ
หญิงสาวพยักหน้ารับเขาจึงหลับตาลงเพื่อรวบรวมสมาธิ ฝ่ ามือหนา
วีณาวาทย์ 61

กดศีรษะกลมสวยของเธอลงกับอกเพือ่ จะได้ไม่ตอ้ งเห็นใบหน้าทีอ่ าจจะ
ท�ำให ้ความอดทนของเขาขาดสะบัน้ ลง เมือ่ เริม่ ควบคุมตัวเองได้ระดับหนึง่
เสียงทุมนุ
้ ่มจึงเปล่งออกมา
“เหตุการณ์นนั้ ท�ำใหเ้ ทวดานางฟ้ าผูพ้ ทิ กั ษ์ความดีต่างก็ซาบซึ้ง
ในความกตัญญูของแม่ไก่และลูกไก่ จึงเอาลูกไก่ทงั้ เจ็ดไปอยูบ่ นฟากฟ้ า
มีแสงระยิบระยับเป็ นประกาย ประกาศถึงความดี ความรักความสามัคคี
ของพี่นอ้ งทัง้ เจ็ด เด็กๆ มักได้ฟงั นิทานเรื่อง ‘ดาวลู กไก่ ’ อยู่เสมอ
เมือ่ มองฟากฟ้ ายามปราศจากเมฆฝน และก็จะเห็นดาวลูกไก่ดวงเล็กๆ
ทีอ่ ยู่กนั เป็ นกลุม่ ส่องแสงระยิบระยับน่าเอ็นดู...จบแล ้วครับ”
“ถึงจะได้ไปเกิดใหม่เป็ นดาว แต่ แม่ไก่ กบั ลู กเจีย๊ บก็ไม่ได้อยู่
ด้วยกัน” เสียงหวานสัน่ เครือเอ่ยออกมาก่อนจะเงยหน้าเปื้ อนคราบน�ำ้ ตา
ขึ้นประสานสายตากับเขา “ถ ้าต่อไปเรามีลูก ฉันจะไม่ยอมแยกจากลูก
จากคุณเด็ดขาด”
ค�ำพูดของเธอท�ำให ้เขาชะงักอึ้ง นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลเข ้มมองดวงหน้า
หวานทีเ่ ปรอะคราบน�ำ้ ตาราวกับต้องมนตร์สะกด ในขณะทีค่ นถูกมอง
ไม่รูต้ วั ว่าก�ำลังท�ำให ้เส ้นของความอดทนของเขาซึง่ เป็ นเพียงแค่เส ้นบางๆ
ขาดสะบัน้ ลง ยังคงพูดด้วยน�ำ้ เสียงเจือสะอื้น
“ลู กของเราจะต้องน่ ารักเหมือนหนู บุง้ แน่ เลยค่ ะ เด็กผู ห้ ญิง
เหมือนตุก๊ ตา มีเสื้อผา้ ของใช้ให้เลือกเยอะแยะ ฉันจะใหล้ ูกไว ้ผมยาว
จะได้ถกั เปี ย ติดกิบ๊ แต่งชุดเจ้าหญิง วันก่อนทีค่ ณ
ุ พาฉันไปซื้อของทีห่ ้าง
เห็นของใช้เด็กน่ารักๆ ทัง้ นัน้ เลยค่ะ ไว ้คุณว่างพาฉันไปดูอกี นะคะ”
“คุณอยากมีลูกเหรอครับ” เสียงทุม้ แหบพร่าและเบาหวิวราวกับ
เสียงกระซิบ
หญิงสาวพยักหน้าเร็วๆ “ค่ะ ฉันอยากมีลูก จะได้อยูเ่ ป็ นเพือ่ นกัน
เวลาคุณไปท�ำงานแล ้วฉันไม่ได้ไปด้วยไงคะ”
“แล ้วถ ้าลูกเป็ นเด็กผู ้ชายล่ะ คุณจะรักเหมือนเด็กผู ้หญิงไหม”
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“รักสิคะ ไม่วา่ จะเด็กผูห้ ญิงหรือเด็กผูช้ ายฉันก็รกั ทัง้ นัน้ ขอให ้
เป็ นลูกของเรา”
ค�ำตอบของเธอท�ำให้หวั ใจของเขาพองโตจนคับอก เกือบเดือน
แล ้วทีเ่ ขาต้องอดทนอดกลัน้ พยายามข่มความต้องการทางกายยามทีม่ ี
ร่างนุ่มนิ่มนอนหลับตาพริ้มอยู่ในอ้อมกอด เพราะแค่เธอต้องกลายเป็ น
คนไม่รจู้ กั อดีตของตัวเองก็น่าสงสารพอแล ้ว เขาจึงไม่อยากได้ชอ่ื ว่าเป็ น
คนเห็นแก่ตวั หลอกผู ้หญิงความจ�ำเสือ่ มว่าเป็ นเมียแล ้วยังฉกฉวยโอกาส
กับร่างกายของเธออีก ถึงแม ้จะยอมรับอยู่ลกึ ๆ ว่าเกิดความรูส้ กึ พิเศษ
กับเธออย่างทีไ่ ม่เคยรู้สกึ กับผู ้หญิงคนไหนมาก่อน ทีส่ ำ� คัญ เขายังไม่รู ้
ว่าเธอรูส้ กึ เช่นไรกับเขา
แต่ ตอนนี้คำ� พูดของเธอบอกชัดเจนแลว้ ว่าไม่รงั เกียจที่จะเป็ น
ภรรยาของ นายหัวคนาวิน จิรโชติ อย่างสมบูรณ์แบบ!
“เอางี้ดไี หม ถ ้าคนแรกเป็ นเด็กผู ้ชาย เราก็มคี นทีส่ องกัน และถ ้า
คนทีส่ องเป็ นเด็กผู ้ชายอีก เราก็จะมีคนทีส่ าม ทีส่ ่ี ทีห่ ้า และคนต่อไป
เรือ่ ยๆ จนกว่าจะได้เด็กผู ้หญิง และผมก็จะยอมเสียหน้าไปปรึกษาพีช่ าย
กับน้องชายดูวา่ ต้องท�ำท่าไหนถึงจะได้ลูกผู ้หญิงน่ารักๆ”
“ค่ะ” หญิงสาวรับค�ำพร้อมกับรอยยิ้มหวาน
และก็เป็ นรอยยิ้มเดียวของค�ำ่ คืนนี้ เพราะหลังจากนัน้ ริมฝี ปาก
สีห วานของเธอก็ ถู ก ริ ม ฝี ปากหยัก สวยสีเ ข ม้ ของเขาประกบลงมา
ครอบครองเอาไว ้ บดคลึงเนิบนาบด้วยความอ่อนโยน ตวัดไลเ้ ลีย
ดูดกลืนความหวานครัง้ แล ้วครัง้ เล่าอย่างไม่รูเ้ บือ่ จนรูส้ กึ ได้ถงึ ลมหายใจ
ติดขัดของคนใต้ร่าง ร่างหนาหนักด้านบนจึงผละห่างอย่างแสนเสียดาย
แต่กย็ งั คลอเคลียอ้อยอิง่ ไม่ยอมห่าง
“เราจะมีลูกด้วยกันหัวปี ทา้ ยปี คุณจะไม่มวี นั เหงา ผมสัญญา”
เสียงกระซิบแหบพร่าและลมหายใจอุ่นๆ ทีเ่ ป่ ารดใบหูทำ� ให ้สมองน้อยๆ
ของหญิงสาวหยุดการประมวลผลชั่วขณะ ลืม ‘เจ็ดลีลารักบนเตียง’
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ของกลอยใจเสียสนิท
“คุณรอง...” หญิงสาวเรียกชื่อของเขาเสียงสั่น รู้สกึ หวาดหวั่น
ขึ้นมาอย่างบอกไม่ถกู แม ้จะเตรียมตัวเตรียมใจท�ำหน้าทีภ่ รรยาของเขา
อย่างสมบูรณ์แล ้วก็ตาม
“ไม่ต ้องกลัวนะ ผมจะทะนุถนอมคุณ” เขาปลุกปลอบด้วยน�ำ้ เสียง
อ่อนโยน แมจ้ ะไม่แน่ ใจว่าเป็ นครัง้ แรกของเธอหรือไม่ แต่สำ� หรับเขา
และเธอแล ้ว มันคือครัง้ แรก และเขาก็จะท�ำให ้เธอประทับใจทีส่ ุด
พวงชมพูปิดเปลือกตาลง รอรับสัมผัสจากเขาด้วยความเต็มใจ
ริมฝี ปากอิม่ สีชมพูระเรือ่ ถูกเขาครอบครองอีกครัง้ และครัง้ นี้เธอก็เปิ ดรับ
ใหป้ ลายลิ้นของเขาซอกซอนเขา้ มากวาดต้อนความหวานอย่างเต็มที่
ปลายลิ้นหนาเกีย่ วกระหวัดรัดปลายลิ้นเล็กอย่างช�ำนาญ อีกทัง้ ยังล่อลวง
ให้ไล่ตามอย่างเผลอไผล ก่อนจะถูกดูดกลืนเข ้าไปในโพรงปากของเขา
ขณะที่ฝ่ ามือหนาร้อนรุ่ มก็ท ำ� หน้าที่ปลดเปลื้องสิ่งกีดขวางออกจาก
ร่างกายของเธอทีละชิ้น
ชุดนอนตัวบางหลุดออกเป็ นสิง่ แรก ต่อด้วยบราเซียร์ลูกไม้สขี าว
สะอาด ลมหายใจของเขาเริม่ ติดขัดเมือ่ เห็นก้อนเนื้อกลมกลึงสีขาวนวล
ขนาดพอดีมอื ประดับด้วยเม็ดทับทิมสีหวานชูช่อท ้าทายสายตาและก�ำลัง
กระเพื่อมขึ้นลงตามแรงหายใจของคนเป็ นเจ้าของ ฝ่ ามือหนาค่ อยๆ
วางทาบลงไป ลูบไล ้เบาๆ
หญิง สาวเปิ ด เปลือ กตาขึ้น ไรขนอ่ อ นบนกายสาวลุก ชัน เมื่อ
ก้อนเนื้อนุ่ มหยุ่นถูกฝ่ ามือหนาของเขาเคลน้ คลึงเบาๆ สลับไปมาทัง้
สองข ้าง ก่อนจะถูกรวบเข ้าไปไว้ในอุง้ ปาก
“คุณรอง...” สมองน้อยๆ ของเธอจ�ำได้เพียงชือ่ และสัมผัสของเขา
ฝ่ ามือนุ่มทีก่ อบกุมไหล่บกึ บึนเลือ่ นขึ้นขย�ำเสน้ ผมดกหนาสีนำ�้ ตาลเข ้ม
ของเขาเพือ่ ระบายความทรมานและเสียวซ่านทีก่ ำ� ลังก่อตัวเป็ นเกลียวคลืน่
หมุนวนอยู่ในช่องทอ้ ง พยายามนึกถึงค�ำสอนของกลอยใจเพื่อจะได้
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เป็ นฝ่ ายควบคุมเขาบ ้าง แล ้วก็นึกขึ้นมาได้หนึ่งข ้อ
“จูบเบาๆ พร้อมสัมผัสแบบพิเศษจุดชนวนรัก”
ครัน้ เมือ่ เขาดื่มด�ำ่ ยอดทรวงสีหวานจนพอใจในระดับหนึ่งแลว้
ร่างสูงใหญ่ก็ผละห่างเพือ่ จัดการกับเสื้อผา้ ของตัวเองด้วยความรวดเร็ว
จังหวะทีเ่ ขากลับเข ้ามา พวงชมพูหลับตาปี ๋แล ้วฉกจูบไปทีร่ มิ ฝี ปากของ
เขาอย่างรวดเร็วจนเกิดเสียงดังจ๊วบ หญิงสาวหน้าแดงก�ำ่ ร้อนผะผ่าว
ไปทั่วพวงแก้ม ก่ อนที่ความร้อนนัน้ จะลามเลียไปทั่วอณู เนื้ออันเกิด
มาจากความอับอายเมื่อเห็นรอยยิ้มข�ำของเขา เรือนกายแข็งแกร่ ง
บดเบียดเขา้ มาชิดร่ างบางที่ยงั มีซบั ในตัวจิว๋ ปิ ดบังเนินเนื้อแห่งความ
เป็ นหญิงอยู่ ชายหนุ่มก้มมองใบหน้าสวยหวานของคนใจกล ้าด้วยแววตา
พราวระยับ
“แบบนี้เขาไม่เรียกว่าจูบหรอก มามะ เดีย๋ วผมสอนให้”
ริมฝี ปากร้อนผ่าวประกบลงมาบนกลีบปากนุ่มด้วยความอ่อนโยน
ก่อนจะค่อยๆ ทวีความร้อนแรงขึ้นทีละนิด เพราะจูบแบบเด็กอนุ บาล
ของเธอท�ำให ้เขารูว้ า่ เธอจูบไม่เป็ น เขาจึงต้องท�ำตัวเป็ นอาจารย์สอนวิชา
ใหล้ ู กศิษย์คนสวยอย่างใจเย็นและใจดีท่ีสุด ครัน้ เมื่อเธอเผลอไผล
เคลิบเคลิ้มในรสจูบของเขาแลว้ นัน้ ปราการด่านสุดทา้ ยของเธอก็ถูก
พรากไปโดยทีค่ นเป็ นเจ้าของไม่รตู้ วั
ไออุ่นจากอกกวา้ ง กลิน่ หอมอ่อนๆ ของสบู่และยาสระผมจาก
ร่างกายของเขาก่อกวนสติทม่ี อี ยู่นอ้ ยนิดของเธอให ้เตลิดเปิ ดเปิ งไปไกล
ร่างนุ่มอ่อนปวกเปี ยกไม่ต่างจากเนยเหลวทีพ่ ร้อมจะโอนอ่อนไปตามการ
ชักน�ำของเขาตลอดเวลา
คนาวินกอดรัดร่างบางเอาไว ้แน่นหลังจากปลุกเร้าจนสัมผัสได้วา่
เธอพรักพร้อมส�ำหรับตัวตนทีม่ ขี นาดไม่ธรรมดาของเขาแล ้ว ฝ่ ามือหนา
ค่อยๆ ดันเรียวขาเสลาใหข้ ยับแยกออกจากกันทีละนิด กลิน่ กุหลาบ
หอมหวานจากกลางกายสาวโชยมาปะทะจมูก ท�ำใหต้ อ้ งกลืนน�ำ้ ลาย
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ลงคอเบาๆ มือของเขาค่อนขา้ งสั่นอย่างที่ไม่เคยเป็ นมาก่อนทัง้ ที่ผ่าน
สังเวียนรักมาไม่นอ้ ย ขณะค่อยๆ ลูบไล ้จุดอ่อนนุ่มทีส่ ุดในร่างกายเธอ
ก่อนจะเริ่มขัน้ ตอนสอดประสานเขาก็รบั รู้ได้ถงึ ความยากล�ำบากในการ
ล่วงล�ำ้
“เจ็บ...”
เสียงประท ้วงดังออกมาจากริมฝี ปากนุ่มบวมเจ่อของคนใต้ร่าง
คนาวินเงยหน้าขึ้นมองคนที่กำ� ลังหลับตาปี ๋ เห็นปลายหางตามี
หยดน�ำ้ ใสๆ เกาะพราวอยู่ก็ให้รู้สกึ สงสาร เพียงแค่น้ ีเขาก็รูแ้ ล ้วว่าเธอ
บริสุทธิ์ผดุ ผ่อง ความดีใจแล่นพล่านไปทัว่ ร่างของเขา อยากจะโจนจ้วง
ใหส้ าสมกับความรู้สกึ อิ่มเอมใจที่บรรยายไม่ถูกอยู่ตอนนี้ แต่เพราะ
ความสดใหม่ของเธอท�ำให เ้ ขาต้องสู ด ลมหายใจเข า้ ปอดยาวลึกจน
สามารถข่มอารมณ์ร ้อนๆ ของตัวเองลงได้ระดับหนึง่ แล ้วจึงก้มลงกระซิบ
ปลุกปลอบคนเจ็บตัวด้วยถอ้ ยค�ำหวานหู ดึงความสนใจของเธอด้วย
จุมพิตอ่อนโยน เมื่อเธอเริ่มผ่อนคลายและคลอ้ ยตาม สะโพกสอบ
ของเขาก็เริ่มท�ำงานต่อ ผลักดันความแข็งแกร่ งที่กำ� ลังเจ็บร้าวเขา้ ไป
ในความอ่อนนุ่มทีแ่ สนจะคับแน่นของเธอ
“ฮื้อ...” เสียงครางหวานดังอื้ออึงอยู่ในล�ำคอระหงก่ อนจะถูก
กลืนหายเขา้ ไปในล�ำคอหนาของคนด้านบน ร่างบางดิ้นเร่าด้วยความ
เจ็บร้าวราวกับถูกจับฉีกออกเป็ นชิ้นๆ พยายามกระถดสะโพกหนี แต่
ก็ไร้ซง่ึ หนทางรอด เพราะร่างหนาหนักของเขาทีท่ าบทับเอาไว้ไม่ต่างจาก
ก�ำแพงหินมีชวี ติ ทีม่ เี ลือดเนื้ออุ่นๆ และตอนนี้ก็กำ� ลังหลอมละลายเป็ น
เนื้อเดียวกับร่างกายเธอ
หลังจากทีร่ ่างกายสอดประสานกันอย่างแนบแน่ นแล ้ว คนาวิน
ก็หยุดนิ่งเอาไว ้เพือ่ ให้ร่างกายของเธอปรับตัวให ้คุน้ ชินกับร่างกายของเขา
เสียงสะอื้นแผ่วทีด่ งั อยู่ในล�ำคอระหงค่อยๆ เปลีย่ นเป็ นเสียงครางเบาๆ
ความเจ็บร้าวทีเ่ กิดขึ้นกับกลางร่างเริ่มทุเลาลงเมือ่ ความรู้สกึ อื่นค่อยๆ
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เข ้ามาแทนที่ เป็ นความรู้สกึ ทรมานระคนเสียวซ่าน รอคอยใหเ้ ขาช่วย
ปลดปล่อย
“ยังเจ็บมากไหม” เสียงทุมเอ่
้ ยถามด้วยความอ่อนโยนและแสนจะ
เป็ นห่วงคนไม่เคย
คนเบื้องล่างส่ายหน้าแทนค�ำตอบ พาให้นำ�้ ใสๆ ทีป่ ริ่มหางตาอยู่
ร่วงริน
“ผมขอโทษ”
“ไม่เป็ นไรค่ะ ฉันรูว้ า่ คุณพยายามท�ำดีทส่ี ุดแล ้ว”
“งัน้ ผมท�ำต่อนะ”
ใบหน้าหวานที่กำ� ลังแดงก�ำ่ พยักขึ้นลงเบาๆ พร้อมกับที่ดวงตา
หวานหยาดเยิ้มเสมองไปทางอืน่ ด้วยความเขินอาย ความรูส้ กึ เจ็บเกิดขึ้น
เพียงช่วงแรกเท่านัน้ เพราะวินาทีถดั มาเขาก็พาเธอท่องไปในดินแดน
ทีส่ วยทีส่ ุด ร่างของเธอราวกับล่องลอยอยู่ในวิมานทีม่ ดี อกไม ้แสนสวย
ส่งกลิน่ หอมอบอวลไปทั่ว

ไ ม่ใช่ เรื่องยากเลยสักนิดส�ำหรับ นายหัวคนาวิน จิรโชติ

ที่จ ะท�ำ ให้ใ ครสัก คนมีช่ือ อยู่ ท ะเบีย นบ า้ นของเขา และสามารถท�ำ
บัตรประชาชนได้อย่างง่ายดายราวกับพลิกฝ่ ามือ เมือ่ ได้ทงั้ สองอย่าง
มาแล ว้ ไม่ก่ีน าทีต่ อ มาใบทะเบีย นสมรสก็ ม าอยู่ ใ นมือ ของเขาและ
พวงชมพู หลังจากรับค�ำอวยพรจากนายทะเบียนแล ้ว คนาวินก็จูงมือ
ภรรยาคนสวยมาขึ้นรถ หญิงสาวรู้สกึ แปลกๆ แต่เป็ นความแปลกที่
อิม่ เอมใจและสุขใจเป็ นทีส่ ุดยามอ่านชื่อของตัวเอง
นางพวงชมพู จิรโชติ
ความสัมพันธ์ทางกายของทัง้ คู่ เกิดขึ้นในทุกค�ำ่ คืน ในขณะที่
ความสัมผัสทางใจค่อยๆ ถักทอขึ้นจนกลายเป็ นสายใยแน่นหนาเกีย่ วรัด
หัวใจสองดวงเอาไว ้ด้วยกัน คนาวินกลายเป็ นคนติดบา้ นโดยทีเ่ ขาเอง
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ก็ไม่รูต้ วั จากเมือ่ ก่อนทีย่ งั ไม่มพี วงชมพูมาอยูด่ ้วย เขามักท�ำงานหามรุ่ง
หามค�ำ่ บางวันก็กินนอนที่บา้ นพักคนงานเลยด้วยซ�ำ้ แต่ทว่าตอนนี้
ทุกครัง้ ที่มโี อกาสเขาก็จะกลับมาหาคนที่บา้ นทันที แลว้ หลังจากนัน้
ทัง้ สองก็ตวั ติดกันตลอดเวลา
พวงชมพูครางเสียงแผ่วยามเมื่อร่ างกายถูกล่วงล�ำ้ มือเล็กๆ
เกาะเกี่ยวไหล่บกึ บึนของคนบนร่างเอาไว ้แน่น ปากจิ้มลิ้มบวมเจ่อเม ้ม
เข ้าหากันแน่นจนแทบจะเป็ นเส ้นตรงเพือ่ กลัน้ เสียงแห่งความเสียดเสียว
ทรมานทีม่ าพร้อมกับความสุขสม เสียงหอบกระเส่าทีเ่ ปล่งออกมาจาก
ล�ำคอระหงกระตุน้ ใหส้ ติของคนที่กำ� ลังเพลิดเพลินกับเนินเนื้อแห่ง
ความเป็ นหญิงกระเจิดกระเจิงไปไกล
คนาวินลากไล้รมิ ฝี ปากและจมูกโด่งจุมพิตไปทัว่ เรือนร่างแสนสวย
เมียของเขาหอมหวานไปทุกสัดส่วน ยิง่ ได้รูว้ ่าเป็ นคนแรกของเธอก็ยง่ิ
หวงแหน หลายครัง้ หลายหนทีเ่ กิดค�ำถามขึ้นในใจ เขาหวงเธอ หลงเธอ
เพราะความบริสุทธิ์ผดุ ผ่องใช่หรือไม่ เคยทดสอบตัวเองอยูห่ ลายครัง้ ว่า
จะทนได้แค่ไหนหากไม่ได้แนบสนิทกับเธอ ไม่ได้นอนหลับไปพร้อมกัน
แลว้ ตื่นขึ้นมาเห็นเธอเป็ นคนแรก และค�ำตอบที่ได้คือ เขาต้องควบ
เจ้าแบล็กกลับมาบา้ นในเวลาเกือบเที่ยงคืน ความรู้สกึ ของเขาค่ อยๆ
เด่นชัดขึ้นเมือ่ ความคิดในหัวของเขามีแต่เธอวนเวียนอยูต่ ลอดเวลา เขา
มั่นใจว่าความรู้สกึ นัน้ ไม่ใช่ความหลง แต่เป็ น ‘ความรัก’
“ผมรักคุณ” ยามที่ตกอยู่ ในหว้ งอารมณ์แห่งความวาบหวาม
ถ ้อยค�ำบอกรักก็จะหลุดออกมาจากปากของเขาซ�ำ้ แล ้วซ�ำ้ เล่า
ความอ่อนล ้าจากการถูกสูบเรี่ยวแรงท�ำให ้หญิงสาวแทบจะลืมตา
ไม่ข้ นึ แต่เมือ่ ได้ยนิ ค�ำว่า ‘รัก’ จากเขา ริมฝี ปากอิ่มสีหวานบวมเจ่อ
ก็คลีย่ ้ มิ อ่อนๆ ออกมา ก่อนทีเ่ สียงหวานจะกระซิบตอบกลับไป
“ฉันก็รกั คุณค่ะ”
ความน่ า รัก ของเธอได้ร บั การตอบแทนด้ว ยบทรัก อ่ อ นโยน
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ทะนุถนอม จนเธอแทบส�ำลักความสุขสมทีเ่ ขาเฝ้ าปรนเปรอให ้ เขาเป็ น
สุภาพบุรษุ ทีส่ ดุ ไม่เคยเอาเปรียบเธอเลยสักครัง้ เขาจะท�ำให ้เธออิม่ เอม
ก่อนเสมอ แม้ตวั เองจะต้องทนกับความทรมานแค่ไหนก็ตาม แต่กน็ นั่ ละ
พ่อสุภาพบุรุษใช่วา่ จะหมดพลังง่ายๆ เสียเมือ่ ไร หากไม่แตะยกทีส่ าม
ก็อย่าหวังว่าเขาจะยอมปล่อยให ้เธอได้นอนหลับง่ายๆ
ช่วงค�ำ่ ของวันหนึ่ง หลังจากท�ำให ้พวงชมพูหมดแรงแล ้ว คนาวิน
ก็ได้รบั โทรศัพท์จากโมกข์ เรื่องทีอ่ กี ฝ่ ายรายงานใหฟ้ งั นัน้ เรียกรอยยิ้ม
บางๆ ใหร้ ะบายบนเรียวปากของชายหนุ่ ม ขณะที่เจ้าของร่างน้อยซึ่ง
นอนขดตัวอยู่ใต้ผา้ ห่มผืนหนาค่อยๆ ลืมตาขึ้น พวงชมพูรอจนเขาคุย
โทรศัพท์เสร็จจึงเอ่ยถามด้วยน�ำ้ เสียงงัวเงีย
“ดีใจเรื่องอะไรเหรอคะ”
คนาวินมองหญิงสาวด้วยแววตาอ่ อนโยน “เรื่องงานน่ ะครับ
น้าโมกข์โทร.มาบอกข่าวดี”
พวงชมพูพยักหน้า ท�ำท่าปิ ดเปลือกตาลงอีกครัง้ ขณะที่ร่าง
สู งใหญ่ในชุดเสื้อคลุมสีนำ�้ เงินเขม้ รัดเอวสอบด้วยสายรัดสีเดียวกันไว ้
หลวมๆ เปิ ดเปลือยใหเ้ ห็นแผงอกแข็งแกร่งทีเ่ ต็มไปด้วยมัดกล ้ามและ
ไรขนสีนำ�้ ตาลเข ้มพอประมาณเดินมาทิ้งตัวลงนั่งใกล ้ๆ
“ไม่หวิ เหรอครับ ยังไม่ได้กนิ ข ้าวเย็นกันเลยนะ”
ใบหน้าหวานพยักขึ้นลงเบาๆ แทนค�ำว่าหิว
“หิวก็ลกุ ขึ้นมาสิครับ จะได้ลงไปกินข ้าว”
คราวนี้คำ� ตอบทีไ่ ด้คอื ใบหน้าหวานส่ายไปมาเป็ นการปฏิเสธ
ชายหนุ่มหัวเราะในล�ำคอเบาๆ “ตกลงหิวหรือไม่หวิ เนี่ย ผมงงแล ้ว
นะครับทีร่ กั ”
“หิวค่ะ แต่ลกุ ไม่ไหว” เสียงหวานตอบอู้อ้ ี
ชายหนุ่มก้มลงหอมแก้มแดงๆ ของคนทีถ่ กู เขาท�ำให ้หมดแรงเบาๆ
“เข ้าใจแล ้วละ งัน้ อย่าเพิง่ หลับนะ เดีย๋ วผมมา”
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หญิงสาวพยักหน้าเนิบนาบอย่างเกียจคร้าน และก็ได้รบั จุมพิต
หนักๆ ลงบนริมฝี ปากอิม่ เสียงฝี เทา้ ของเขาเดินห่างออกไป ตามด้วย
เสียงเปิ ดปิ ดประตูเบาๆ ผ่านไปหลายนาที เสียงเปิ ดปิ ดประตูก็ดงั ขึ้น
อีกครัง้ กลิน่ หอมชวนน�ำ้ ลายสอของอาหารลอยมาเตะจมูกของคนทีก่ ำ� ลัง
จะพริ้มหลับ ส่งผลใหเ้ กิดเสียงประทว้ งดังขึ้นในทอ้ ง เปลือกตาบางใส
จึงค่อยๆ เปิ ดปรือขึ้น ซึง่ พอดีกบั ทีร่ ่างสูงใหญ่ถอื ถาดอาหารเดินมาถึง
เตียง
“บริการพิเศษส�ำหรับคุณผู ้หญิง”
คนตัว ใหญ่ บ อกเสีย งหวาน พลางส่ ง ยิ้ม ที่เ ห็น ทีไ รเป็ น ต้อ ง
หวามไหวในอกมาให ้ พวงชมพูคลีย่ ้ มิ บางๆ ก่อนจะค่อยๆ ดันตัวขึ้น
กึ่งนั่งกึ่งนอน มองเขาวางถาดอาหารลงบนเตียง
“แค่นั่งอ้าปากเฉยๆ ก็พอ ทีเ่ หลือปล่อยให ้เป็ นหน้าทีข่ องผมเอง”
“ฉันไม่ได้เป็ นง่อยนะคะ” เธอประท ้วงเสียงอ่อน
“แต่กไ็ ม่มแี รง”
“เพราะคุณนั่นแหละ รูแ้ บบนี้จะไม่ยอมเด็ดขาด”
ชายหนุ่มยกยิ้มมุมปากบางๆ มองคนหน้างออย่างแสนเอ็นดู
“นี่ผมอุตส่าห์จดั บริการพิเศษแบบชุดใหญ่ไฟกะพริบใหท้ ุกคืน
แล ้วนะ ยังไม่ถกู ใจอีกเหรอ”
“ทะลึง่ ” หญิงสาวตวัดค้อนใส่คนตัวโตจอมหืน่ ไปหนึ่งที “บริการ
พิเศษของคุณท�ำให้ฉนั ไม่มแี รงไปดูเจ้าด่างมาหลายอาทิตย์แล ้วนะคะ
ป่ านนี้คงลืมหน้าแม่ไปแล ้วมัง้ ”
“ทีร่ กั นี่คณ
ุ อยากมีลูกถึงขนาดยอมเป็ นแม่เจ้าด่างเลยเหรอ” เขา
แกล ้งแหย่
หญิงสาวท�ำหน้ามุย่ “ก็แล ้วเมือ่ ไรลูกของเราจะมาเกิดสักทีละ่ คะ”
“ผมก็พยายามอยู่น่ีไงครับ ไม่แน่ นะ บางทีตอนนี้เจ้าตัวเล็ก
อาจจะก�ำลังนอนเล่นอยู่ในทอ้ งของคุณแล ้วก็ได้ มานี่มะ” เขาตบเบาๆ
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ลงข ้างตัวเพือ่ ให ้เธอขยับเข ้ามาใกล ้
พวงชมพูยอมท�ำตามอย่างว่าง่าย เธอนั่งอยู่ในอ้อมแขนข ้างหนึ่ง
ของเขา ในขณะทีอ่ กี ข ้างก็ทำ� หน้าทีป่ ้ อนอาหารเข ้าปากน้อยๆ ของเธอ
สลับกับป้ อนเข ้าปากตัวเอง ในแต่ละครัง้ ทีส่ ง่ อาหารเข ้าปากเธอเรียบร้อย
แล ้ว เขาก็จะเรียกค่าตอบแทนเป็ นจุบ๊ ทีร่ มิ ฝี ปากอิม่ เบาๆ หนึ่งทีทกุ ครัง้
กว่าอาหารจะหมด ปากของเธอก็แทบช�ำ้

“นี่ มนั อะไรกัน ครัง้ ที่สองแลว้ นะที่แกท�ำพลาด!” เสียงทุม้

แข็งกระด้างของชายร่างสูงวัยสีส่ บิ ทีต่ ะคอกออกมา ท�ำให ้ชายร่างสันทัด
ทีย่ นื ก้มหน้าอยู่สะดุง้
“ผมพยายามแล ว้ ครับ เสี่ย แต่ ค นของนายหัว คนาวิน ไวมาก
แล ้วก็ทมุ่ หนักกว่าเราด้วย” เสียงพูดในท ้ายประโยคค่อนข ้างเบาเล็กน้อย
ไม่กล ้าพูดออกไปตรงๆ ว่าทีพ่ ลาดมาตลอดเป็ นเพราะเงินทีเ่ สีย่ ธรรมรงค์
ทุ่มลงไปนัน้ น้อยกว่าคู่แข่งเกือบเท่าตัว
เสี่ยธรรมรงค์ขบฟันกรอด ที่ดนิ ตาบอดเท่าแมวดิ้นตาย ราคา
ทีเ่ สนอไปก็มากเกินจริงแล ้ว แต่ก็ยงั แพ้ให้ไอ้เด็กเมือ่ วานซืนอีกจนได้
นี่มนั คิดจะเป็ นศัตรูกบั เขาจริงๆ ใช่ไหม!
“ยังมีอกี กีแ่ ปลงทีต่ ดิ กับโรงงานของเรา แล ้วเจ้าของยังไม่ยอมขาย”
“อีกแปลงเดียวครับ ประมาณยี่สบิ ไร่ เป็ นที่ดนิ รกร้างทัง้ หมด
เจ้าของเป็ นครูอาศัยอยู่ในเมือง รายนี้ค่อนข ้างยากครับ”
“ยากยังไงก็ตอ้ งเอามาให้ได้” เสีย่ ธรรมรงค์สั่งเสียงเหี้ยม ครัง้ นี้
จะพลาดไม่ได้ เพราะหากปล่อยให้ท่ีดินที่มีลำ� ธารสายนัน้ ไหลผ่าน
ตกไปอยู่ในมือของไอ้เด็กเมื่อวานซืนนั่นทัง้ หมด น�ำ้ เสียที่ถูกปล่อย
ออกจากโรงงานมีอนั ต้องกองอยู่แค่ หลังก�ำแพงแน่ ถึงตอนนัน้ ต่อให ้
เงินหนาแค่ไหนก็อดุ ไม่มดิ “ไปจัดการใหเ้ รียบร้อย ครัง้ นี้อั๊วไม่อยาก
ได้ยนิ ค�ำว่าพลาดอีก เข ้าใจไหม”
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“ครับเสีย่ ” ชายร่างสันทัดรับค�ำแบบไม่ค่อยเต็มเสียงนัก เพราะ
เป็ นคนในพื้นที่ทำ� ให้รู้จกั ครอบครัวจิรโชติดี ลูกชายตระกูลนี้ล ้วนแต่
แข็งแกร่งน่าย�ำเกรงทัง้ นัน้ คนทีค่ ดิ เป็ นศัตรูดว้ ยล ้วนมีจดุ จบทีน่ ่าอนาถ
คิดแล ้วก็อยากจะตีตวั ออกห่างจากเสีย่ ธรรมรงค์ แต่ก็ทำ� ไม่ได้ในทันที
เพราะเสี่ยธรรมรงค์ก็มอี ทิ ธิพลพอตัว อีกทัง้ ยังโหดเหี้ยมถึงขนาดสั่ง
ฆ่าคนได้อย่างหน้าตาเฉย เขามีครอบครัวทีต่ อ้ งดูแล จึงไม่อยากเสีย่ ง
ในตอนนี้ แต่ถ ้ามีโอกาสเมือ่ ไรก็จะรีบฉวย
“อารมณ์เสียอะไรแต่เช้าคะเสีย่ ” เสียงหวานของสตรีวยั สามสิบห ้าปี
ดังขึ้น แสงโสม หม ้ายสาวพราวเสน่หเ์ จ้าแม่เงินกู้ทค่ี อยเป็ นหูเป็ นตาให ้
เสี่ยธรรมรงค์ อีกทัง้ ยังควบต�ำแหน่ งคู่ นอนในช่วงที่เสี่ยธรรมรงค์มา
พักอยู่ทโ่ี รงงานแห่งนี้
“ไม่มอี ะไร แค่เด็กมันท�ำงานพลาดนิดหน่อย” เสีย่ ธรรมรงค์บอก
เสียงเรียบ ร่างสูงขยับลุกขึ้นจากเก้าอี้เดินมาโอบร่างอวบของหม ้ายสาว
เอาไว ้ เพราะรูจ้ ดุ ประสงค์ของอีกฝ่ ายทีม่ าหา จึงอยากสนองตอบให้ถงึ ใจ
อีกทัง้ ยังได้ปลดปล่อยอารมณ์ข่นุ มัวไปในตัว “มาหาผมแต่เช้าแบบนี้
อยากได้ใช่ไหม”
“แหม เสีย่ ก็” มือเรียวฟาดเบาๆ ลงบนอกของเสีย่ ใหญ่อย่างมี
จริตจะก้าน “อย่าพูดตรงนักสิคะ แสงก็อายเป็ นเหมือนกันนะ”
เสีย่ ธรรมรงค์กระตุกยิ้มตรงมุมปาก หัวเราะในล�ำคอเบาๆ ก่อนจะ
ปล่อยมือจากร่างอวบแล ้วเดินไปกดล็อกประตู ป้ องกันคนด้านนอกเปิ ด
เข ้ามา หม ้ายสาวทีร่ ู ้งานเป็ นอย่างดีจงึ เดินไปปิ ดผ ้าม่านหน้าต่าง เรียบร้อย
แล ้วก็หนั มาส่งสายตายัว่ ยวนให ้เจ้าของห ้องทีก่ ำ� ลังเดินเข ้ามาใกล ้พร้อมกับ
ถอดเสื้อผ ้าไปด้วย
“ยกแรกอยากได้มมุ ไหน” เสีย่ ธรรมรงค์ถามเสียงพร่า
หมา้ ยสาวหน้าสวยเหลือบมองโต๊ะท�ำงานเป็ นเชิงตอบ คนเป็ น
เจ้าของมองตามสายตาของเจ้าหล่อนจึงไม่รอช้า ใช้มอื กวาดข ้าวของทีอ่ ยู่
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บนโต๊ะตกระเนระนาดลงเกลือ่ นพื้น เรียบร้อยแล ้วก็ยกร่างอวบทีเ่ จ้าของ
ถอดเสื้อผา้ เสร็จพอดีข้ นึ วางหมิ่นๆ ตรงขอบโต๊ะ แสงโสมขยับแยก
เรียวขาออกกว ้างเปิ ดทางให ้ร่างของเสีย่ ใหญ่แทรกกายเข ้ามาอย่างรูง้ าน
ดวงตาหืน่ กระหายสองคู่สบประสานกันในระยะประชิด
เสีย่ ใหญ่กม้ หน้าลงซุกไซ ้ซอกคอขาวผ่อง เสียงหอบกระเส่าดังขึ้น
จากริมฝี ปากของคนทัง้ คู่ ร่างสู งค่อยๆ เคลือ่ นลงต�ำ่ คลอเคลียจมูก
ไปตามสัดส่วนชวนลุ่มหลงจนใบหน้าคมอยู่ในระดับเดียวกับเนินเนื้อ
แห่งความเป็ นหญิง จงใจพ่นลมอุ่นๆ ออกจากปากลงไป
“เสีย่ ขา” แสงโสมครางเสียงกระเส่า “ช่วยแสงด้วย แสงทนไม่ไหว
แล ้ว”
สิ้นค�ำขอของหม ้ายสาวพราวเสน่ห ์ เสีย่ ธรรมรงค์กท็ ำ� เอาร่างอวบ
ถึง กับ ดิ้น พล่า นด้ว ยความเสีย ดเสีย วทรมาน เมื่อ เขาปรนเปรอจน
หม า้ ยสาวแตะขอบสวรรค์ไ ปครัง้ หนึ่ ง แล ว้ ก็ ถึง คราวที่เ สี่ย ใหญ่ จ ะ
ปลดปล่อยความต้องการของตัวเองบ ้าง ร่างสูงยืดตัวขึ้นส่งความแข็งขึง
ทีก่ ำ� ลังร้อนผ่าวเข ้าไปทักทายเนินเนื้อสอดลึกจนเป็ นเนื้อเดียวกัน ค่อยๆ
ขยับขึ้นลงอย่ างเนิบนาบ ก่ อนจะเพิ่มความรุนแรงกระแทกกระทัน้
ลงไปพร้อมกับโน้มตัวลงกอดร่างอวบเอาไว ้ ปิ ดเสียงครางด้วยริมฝี ปาก
ร้อนรุ่ม มือและปากของคนทัง้ คู่ทำ� งานประสานกันอย่างลงตัว นานนับ
ชั่วโมงกระทั่งพากันแตะขอบสวรรค์พร้อมกับเสียงครางกระหึ่มด้วย
ความสุขสม
จบจากบนโต๊ะ หยุดให้ร่างกายได้พกั ไม่ก่ีนาที ทัง้ สองก็พากัน
ไปต่อทีโ่ ซฟา จบจากโซฟาก็พากันไปต่อในห ้องน�ำ้ กว่าทีค่ วามต้องการ
ของคนทัง้ คู่ จะสิ้นสุดดวงอาทิตย์ของวันก็คลอ้ ยต�ำ่ เมือ่ ต่างก็เต็มอิ่ม
กับรสสวาททีส่ ลับกันปรนเปรอแล ้ว แสงโสมก็อ ้อนของให ้เสีย่ ธรรมรงค์
พาไปกินอาหารมื้อค�ำ่ ก่อนจะมาจบทีข่ องหวานมื้อดึกภายในบ ้านพักของ
เสีย่ ใหญ่อกี หลายยก
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ความสัมพันธ์ของทัง้ คู่เกิดขึ้นเมือ่ เกือบหา้ เดือนก่อน ในตอนที่
เสีย่ ธรรมรงค์เข ้ามาลงทุนสร้างโรงงานบนพื้นทีแ่ ห่งนี้ใหม่ๆ และต้องการ
ผู ้กว ้างขวางในพื้นทีม่ าช่วยให ้การท�ำงานสะดวกขึ้น และคนทีถ่ กู ตาต้องใจ
เสีย่ ใหญ่ทส่ี ุดก็คอื หม ้ายสาวพราวเสน่หน์ ามว่าแสงโสมคนนี้
“รอบนี้เสีย่ จะอยู่ก่วี นั คะ” แสงโสมเอ่ยถามเสียงหวาน หลังจาก
สิ้นสุดสังเวียนรักหนักหน่วงแล ้ว
“ประมาณหนึ่งอาทิตย์” เสีย่ ธรรมรงค์กม้ ลงจูบขมับของหม ้ายสาว
แรงๆ ก่อนจะพลิกตัวขึ้นคร่อมร่างอวบเอาไว ้ “ถามท�ำไม เมือ่ ก่อนไม่เห็น
เคยถาม”
“ถามไปงัน้ แหละค่ะ ไม่มอี ะไร”
“แน่ใจนะว่าไม่ได้ถามเพราะหึง”
“แสงไม่มสี ทิ ธิ์หงึ หรอกค่ะ ตัวจริงของเสีย่ ต่างหากทีต่ อ้ งหึงหาก
รูเ้ รือ่ งของเรา” แสงโสมอดไม่ได้ทจ่ี ะพูดถึงภรรยาทีถ่ กู ต้องตามกฎหมาย
ของเสีย่ ใหญ่ แม ้เขาจะบอกว่าไม่ได้ยุง่ เกีย่ วฉันผัวเมียมานานแล ้ว เพราะ
เมียของเขาเป็ นผูห้ ญิงขี้โรค เขา้ ออกโรงพยาบาลเป็ นว่าเล่น แตะนิด
แตะหน่อยก็แทบจะหัก แล ้วจะเอาเรีย่ วแรงทีไ่ หนมารองรับอารมณ์หน่ื ๆ
ของเขาที่ต อ้ งปลดปล่อ ยทุก วัน นั่ น ก็ ห มายความว่ า ช่ ว งที่เ ขากลับ
กรุงเทพฯ เขาไม่ได้ยุง่ เกีย่ วกับภรรยา แต่ไปหาผู ้หญิงคนอืน่ เพือ่ ระบาย
ข ้อนี้ต่างหากทีท่ ำ� ให ้แสงโสมรูส้ กึ ไม่สบายใจ เพราะเกรงว่าเสีย่ ธรรมรงค์
จะไปหลงผู ้หญิงพวกนัน้ มากกว่าตน
“จะไปพูดถึงเขาท�ำไม เขาก็อยู่ ส่วนเขา เราก็อยู่ ส่วนของเรา
ต่างคนต่างอยู่” ฝ่ ามือหนาขอเสีย่ ธรรมรงค์รงั้ ใบหน้าสวยของแสงโสมให ้
แหงนเงยขึ้น “รูต้ วั หรือเปล่าว่าผมหลงคุณ”
“แค่หลงเหรอคะ”
“ตอนนี้แค่หลง แต่ถ ้าอยากให ้ผมรัก คุณก็ตอ้ งท�ำตัวดีๆ อย่าหึง
อย่าหวงให ้มากนัก เพราะผมไม่ชอบผู ้หญิงงีเ่ ง่า เข ้าใจไหม”
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“เข ้าใจค่ะ” แสงโสมพยักหน้าตอบรับ
“น่ารักมาก ผมมีรางวัลให้กบั ความน่ารักของคุณ” เสีย่ ธรรมรงค์
สอดมือเขา้ ไปใต้หมอนที่แสงโสมหนุ นอยู่ แลว้ หยิบเอาก�ำไลทองค�ำ
ฝังเพชรออกมา แสงโสมเบิกตาโตด้วยความตื่นเต้น “ชอบไหม”
“ชอบค่ะ”
แสงโสมพยักหน้าตอบรับรัวเร็ว ลืมความไม่สบายใจก่อนหน้านี้
ไปสิ้น ยื่นมือใหเ้ สี่ยธรรมรงค์สวมของก�ำนัลราคาแพงให ้ แสงโสม
ตอบแทนความน่ารักของเสีย่ ธรรมรงค์ดว้ ยการกลายร่างเป็ นจ๊อกกี้สาว
ร่างอวบเปลือยขาวผ่องควบขีเ่ สีย่ ใหญ่อย่างเร่าร้อนจนครางลั่นห ้อง

บ่ ายวันอาทิตย์ คนาวินได้รบั โทรศัพท์จากนายหญิงคาร่า

บอกใหล้ ู กชายพาเมียมากินขา้ วเย็นและนอนค้างที่ไร่ จิรโชติดว้ ยกัน
คนาวินจึงกลับบ ้านเร็วกว่าปกติเพือ่ รับพวงชมพู หลังจากทีข่ บั รถเกือบ
ครึง่ ชัว่ โมง คนาวินก็พาพวงชมพูมานัง่ อยู่ตรงหน้ามารดาและครอบครัว
ของพีช่ าย วันนี้เป็ นวันหยุด แม่หนู นอ้ ยผักบุงตามพ่
้
อใหญ่เข ้าไปในไร่
ตัง้ แต่เช้า เล่นซนกับลูกคนงานอยูห่ ลายชัว่ โมงจนแบตหมด กลับถึงบ ้าน
อาบน�ำ้ กินขนมเสร็จก็หลับปุ๋ย
“หายหน้าหายตาไปเลยนะพ่อคุณ นี่ถา้ แม่ไม่โทร.ไปตามก็คง
ไม่โผล่หน้ามา” นายหญิงคาร่าเอ่ยขึ้นด้วยท่าทางทีบ่ ง่ บอกว่าก�ำลังน้อยใจ
โดยทีบ่ นตักมีร่างอวบของหลานชายนั่งซ ้อนอยู่
คีแกนกับพุดน�ำ้ บุศย์หนั สบตากันเพราะรู ว้ ่านายหญิงใหญ่แห่ง
ไร่จริ โชติกบั คนสนิทก�ำลังคิดจะท�ำอะไรกัน คนาวินเองก็รู ้ เรียวปาก
ของเขาคลีย่ ้ มิ บางๆ ในขณะทีพ่ วงชมพูกม้ หน้าลงเพราะยังไม่รูอ้ ารมณ์
ของแม่สามี
นายหญิงคาร่าใช้สายตาส�ำรวจไปทัว่ เรือนร่างบอบบางของสะใภ ้รอง
โดยเฉพาะหน้าท ้องทีย่ งั แบนราบนัน้ จ้องอยู่นานเป็ นพิเศษ
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“ท�ำไมยังแฟบ” นายหญิงใหญ่แห่งไร่จริ โชติพดู เบาๆ คล ้ายพึมพ�ำ
นัยน์ตาสีนำ�้ ตาลเขม้ ฉายแววไม่พอใจทีเ่ ห็นหน้าทอ้ งของพวงชมพูไม่มี
วีแ่ ววว่าจะขยายเพิม่ จากทีเ่ ห็นครัง้ ก่อนเลยสักนิด
“คุณแม่ว่าอะไรนะครับ” คีแกนเอ่ยถาม เพราะเขานั่งอยู่ห่าง
จึงได้ยนิ ไม่ถนัด
คนเป็ นแม่ถอนหายใจเฮือก ไม่ตอบค�ำถามของลู กชายคนโต
แต่กลับตวัดสายตาแข็งๆ มองใบหน้าหล่อเหลาของลูกชายคนรอง
“ตอนตาใหญ่แต่งงานกับหนู พดุ ไม่ถงึ สองอาทิตย์หนู พดุ ก็ทอ้ ง
หลานของแม่แล ้ว ถึงคราวตาสามเจอหน้าหนู เขมปุ๊ บ แม่กไ็ ด้หลานทันที
แล ้วเราล่ะตารอง มีเมียมาเดือนกว่าแล ้ว ท�ำไมถึงยังไม่มหี ลานให ้แม่อกี
มัวแต่ทำ� อะไรอยู่ ท�ำไมไม่เอาพีก่ บั น้องเป็ นตัวอย่างบ ้าง”
พอมาเป็ นเรื่องนี้ นายหญิงคนเก่ งกลับยกหางลู กชายคนเล็ก
อย่างออกนอกหน้า ทัง้ ที่เมื่อก่ อนมีแต่ บ่นถึงความร้ายกาจเอาแต่ ใจ
ไม่เวน้ วัน ในขณะที่ใบหน้าของพวงชมพูรอ้ นผะผ่าว แดงสลับซีดจน
พุดน�ำ้ บุศย์สงสาร
“คุณแม่ใจเย็นๆ ก่อนนะคะ ให ้เวลาคุณรองกับคุณชมพูอกี สักนิด
เดีย๋ วหลานคุณแม่กม็ าค่ะ”
“หนู พดุ ไม่ตอ้ งมาออกรับแทน อีกหน่อยพอตาฌอนเข ้าโรงเรียน
แม่ก็ไม่เหลือใคร น้องขิมก็อยู่ถงึ สมุย แม่ไม่อยากใหห้ ลานเดินทาง
ข ้ามน�ำ้ ข ้ามทะเลบ่อยนัก เป็ นห่วง หนูเขมท ้องอยูก่ จ็ ริง แต่อกี หลายเดือน
กว่าจะคลอด แล ้วกว่าหลานแม่จะแข็งแรงเดินทางไกลได้กอ็ กี หลายเดือน
ถึง ตอนนัน้ แม่จ ะอยู่ ก บั ใคร” ท า้ ยประโยคเสีย งของนายหญิง คาร่ า
สั่นเครือเล็กน้อย พลางซุกหน้าลงกับศีรษะทุยของหลานชายสุดที่รกั
เอียงหน้าได้องศาไปทางคนสนิทซึง่ รีบรับมุกในทันที
“นั่นน่ ะสิคะ ถึงตอนนัน้ นายหญิงก็คงเหงามาก ช่างน่ าสงสาร
เหลือเกิน ยายแก่คนนี้ก็เหมือนกัน...” ป้ าสายใจยกมือขึ้นทุบทีอ่ กของ
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ตัวเองเบาๆ บีบน�ำ้ ตาจนร่วงแหมะ ตีบทแตงกระเจิง “ดูเอาเถอะ อุตส่าห์
เลี้ยงดู มาตัง้ แต่ตีนเท่าฝาหอย เรื่องแค่ น้ ีก็ทำ� ให้ไม่ได้ คนแก่ ไม่มคี ่ า
คนนี้ละน้อยใจนัก”
พวงชมพูนำ�้ ตาร่วงเผาะ หญิงสาวเมม้ ปากแน่นกลัน้ เสียงสะอื้น
ก้มลงมองมือตัวเองทีอ่ ยู่ในอุง้ มือหนาของสามี แม ้จะสัมผัสได้ถงึ ความ
อบอุ่นจากแรงบีบเบาๆ แต่ เธอก็กลัน้ ความเสียใจเอาไว้ไม่อยู่จริงๆ
เพราะไม่เคยเจอเหตุการณ์ดราม่าชุดใหญ่จดั เต็มแบบนี้ หญิงสาวจึง
ตัง้ ตัวไม่ทนั ประกอบกับสองสามวันที่ผ่านมาเธอรู้สกึ ว่าอารมณ์ของ
ตัวเองไม่ค่อยคงทีเ่ ท่าไร หากไม่ได้อยูใ่ กล ้คนาวิน เธอจะรูส้ กึ ว ้าเหว่อย่าง
บอกไม่ถกู แต่กไ็ ม่ได้แสดงออกเพราะไม่อยากท�ำให ้เขาเป็ นห่วง
“อาชมพูรอ้ งไหท้ ำ� ไมค้า” เสียงเล็กหวานจ๋อยที่เปรียบเสมือน
เสียงระฆังช่วยชีวติ ของทุกคนดังขึ้น แม่หนู นอ้ ยผักบุงเดิ
้ นขยี้ตากลมๆ
ของแกเข ้ามาหาอารองและอาชมพู ก่อนจะเงยใบหน้ากลมเล็กทีแ่ สนจะ
น่ารักขึ้นมอง หัวคิ้วสีนำ�้ ตาลอ่อนย่นเข ้าหากัน “ถูกอารองรังแกเหรอค้า”
พวงชมพูสูดจมูกเบาๆ ส่งยิ้มจืดเจือ่ นให ้หนู นอ้ ย “เปล่าค่ะ อารอง
ไม่ได้รงั แกอาชมพู”
“แล ้วใครท�ำอาชมพูรอ้ งไห ้ค้า บอกหนู บงุ ้ หนู บงลุ
ุ ้ ยเอง”
แม่หนู นอ้ ยอาสาด้วยท่าทางขึงขัง นัยน์ตากลมแป๋ วฉายแวว
เอาเรือ่ งอย่างเปิ ดเผย ท่าทางนักเลงเหมือนพ่อใหญ่ตอนเป็ นวัยรุ่นใจร้อน
ไม่มผี ดิ
เมือ่ ได้ยนิ ว่าหลานสาวสุดทีร่ กั จะลุยเอง นายหญิงคนเก่งถึงกับ
หน้าถอดสี ในขณะทีบ่ รรดาลูกๆ ต่างพากันเม ้มปากแน่นเพือ่ กลัน้ ยิ้ม
พวงชมพูกอ็ ดทีจ่ ะอมยิ้มทัง้ น�ำ้ ตาไม่ได้
“ลุยเลยอะไรกันลูก เป็ นสาวเป็ นนาง หา้ มทา้ ตีทา้ ต่อยกับใคร
รู้ไหมจ๊ะ มานี่มา มานั่งกับย่า” นายหญิงคาร่ารีบกลบเกลือ่ นความผิด
ด้วยการกวักมือเรียกหลานสาวสุดที่รกั ใหม้ านั่งใกลๆ้ ชักชวนให้กิน
วีณาวาทย์ 77

ลูกองุน่ ไร้เมล็ดรสหวานอร่อยทีว่ างอยู่ในตะกร้าผลไม ้
แม่หนู นอ้ ยผักบุงเอร็
้ ดอร่อยกับองุน่ รสหวานอยู่พกั หนึ่งก็กลับมา
สนใจเรื่องทีท่ ำ� ให ้อาชมพูรอ้ งไห ้ต่อ นัยน์ตากลมแป๋ วมองตาแดงๆ ของ
อาชมพูแล ้วเอ่ยถามด้วยท่าทางขึงขัง “ถ ้าอารองไม่ได้รงั แกอาชมพู งัน้
ก็แสดงว่าอารองดื้อกับอาชมพูใช่ไหมคะ”
ลูกสาวตัวน้อยแสนฉลาดและแสบสันของนายหัวคีแกนถอนหายใจ
เฮือก ใบหน้ากลมบ๊อกทีแ่ สนจะน่ารักนัน้ ส่ายไปมาจนแก้มยุ ้ยๆ สัน่ ไหว
พลางยกมือขึ้นกอดอก ท่าทางถอดแบบจากคนเป็ นย่าอย่างไม่มผี ดิ เพี้ยน
ก่อนจะตวัดสายตากลมๆ ไปมองอารองแล ้วเอ่ยด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
น�ำ้ เสียงจริงจัง
“ท�ำไมอารองไม่เอานิสยั ดีๆ ของพ่อใหญ่มาใช้คะ ไปเอานิสยั
แย่ๆ ร้ายกาจของอาสามมาใช้ทำ� ไม ท�ำอาชมพูรอ้ งไหเ้ ลยเห็นไหมคะ
ไม่ไหวๆ   หนูบงไม่
ุ ้ รู ้จะดัดนิสยั อารองยังไงแล ้วค่า” ท ้ายประโยคแม่หนูนอ้ ย
ส่ายหน้าด้วยท่าทางทีเ่ ลียนแบบมาจากคนเป็ นย่าอีกนั่นละ
พวกผู้ใหญ่ต่างก็พากันเลิกคิ้วขึ้นอย่างอึ้งๆ พุดน�ำ้ บุศย์ได้สติ
ก่อนใครรีบถลาเขา้ ไปนั่งใกล ้ลูกสาวแล ้วยกตัวกลมๆ ของแม่จอมยุ่ง
ขึ้นนัง่ ซ ้อนตัก ใช้มอื ขึ้นปิ ดปากจิ้มลิ้มช่างจ�ำนรรจานัน้ เอาไว ้ แล ้วกระซิบ
อะไรบางอย่างขา้ งหู ในขณะที่คีแกนหัวเราะพรืดออกมาอย่างไม่คิด
จะกลัน้ พวงชมพูอ้ งึ อยู่พกั หนึ่ง เมือ่ ตัง้ สติได้ก็หวั เราะออกมาเช่นกัน
ส่วนคนทีต่ กเป็ นจ�ำเลยของหนู นอ้ ยช่างจ�ำส่งเสียงหัวเราะหึๆ ในล�ำคอ
ด้านต้นฉบับน่ ะหรือ รีบรับยาดมจากคนสนิทมาจ่อจมูกแล ้วสู ดแรงๆ
ทันที
บรรยากาศดราม่าที่นายหญิงคาร่าและคนสนิทช่วยกันสร้างขึ้น
เพือ่ กดดันให ้คนาวินมีลูกเร็วๆ เปลีย่ นเป็ นเสียงหัวเราะขึ้นมาด้วยค�ำพูด
ไร้เดียงสาทีม่ าพร้อมกับท่าทางเป็ นผู้ใหญ่เกินตัวของแม่หนู นอ้ ยผักบุง้
พาให ้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารพลอยสดชื่นไปด้วย
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หลังจากอาหารมื้อค�ำ่ ผ่านพ ้นไปแล ้ว นายหญิงคาร่าก็พาหลานๆ
ไปดูการ์ตูนในห ้องนอน เพราะคืนนี้ตวั เล็กทัง้ สองจะต้องนอนเป็ นเพือ่ น
คุณย่า คีแกนชวนคนาวินไปที่ระเบียงเพื่อคุยเรื่องที่ได้รูม้ าจากโมกข์
ส่ ว นพุด น�ำ้ บุศ ย์ก็ นั่ ง ดู ล ะครหลัง ข่า วอยู่ ใ นห อ้ งนั่ ง เล่น กับ พวงชมพู
ระหว่างพักโฆษณาพุดน�ำ้ บุศย์กช็ วนพวงชมพูคุย
“คุณชมพูอย่ าน้อยใจค�ำพูดของคุณแม่เลยนะคะ ท่ านก็เป็ น
แบบนี้แหละค่ะ ‘งกหลาน’ ”
“...”
พุดน�ำ้ บุศย์ย้ มิ ข�ำเมือ่ เห็นสีหน้างงๆ ของพวงชมพู เธอจึงอธิบาย
ต่อ
“คุ ณแม่เป็ นคนขี้เหงาค่ ะ เมื่อก่ อนลู กๆ สามคนไปเรียนต่ อ
เมืองนอกกันหมด ตอนที่คุณพ่อยังมีชีวติ อยู่ท่านก็เอาแต่ทำ� งานหนัก
พอกลับมาถึงบ ้านก็เหนื่อย คุณแม่กเ็ ลยไม่อยากกวนใจให ้มาก หลังจาก
ทีค่ ุณพ่อเกิดอุบตั เิ หตุจากทุกคนไป คุณแม่กแ็ ทบจะท�ำอะไรไม่ถกู จน
พี่ใหญ่ตอ้ งทิ้งการเรียนปริญญาโทเพื่อกลับมาดู แลคุณแม่และทุกคน
ในไร่แทนคุณพ่อ คุณแม่ถงึ อาการดีข้นึ แต่สุดท ้ายพีใ่ หญ่กก็ ลับเหมือน
คุ ณ พ่ อ อีก คน ท�ำ งานหนัก จนไม่มีเ วลาให ค้ ุ ณ แม่ ตอนนัน้ พุด เพิ่ง
เรียนจบมัธยม ไร่ของปู่ย่าของพุดอยู่ตดิ กับไร่จริ โชติ พุดมาเทีย่ วเล่น
ตอนช่วงปิ ดเทอม ก็เลยได้เจอกับพีใ่ หญ่และก็คุณแม่ตอนนัน้ พุดกับ
พี่ใหญ่มเี รื่องทะเลาะกันแรงมากถึงขัน้ ได้เลือดเลยละค่ ะ แต่ คุณแม่
เข ้าข ้างพุดทุกครัง้ ...”
เรียวปากอิม่ สีหวานของพุดน�ำ้ บุศย์ระบายยิ้มอ่อนบางตลอดเวลา
ขณะเล่าเรื่องราวทัง้ ทุกข์และสุ ขที่เกิดขึ้นในช่ วงหลายปี ท่ีผ่านมาให ้
พวงชมพูฟงั และก็ทำ� ใหพ้ วงชมพูเขา้ ใจในค�ำพูดและการกระท�ำของ
นายหญิงคาร่ามากขึ้น เปลีย่ นความน้อยเนื้อต�ำ่ ใจใหก้ ลายเป็ นความ
สงสารเห็นใจในโชคชะตาของผู ห้ ญิงที่ตอ้ งสู ญเสียสามีไปตัง้ แต่ ลูกๆ
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ยังเรียนหนังสือไม่จบ ครัน้ เมือ่ ลูกชายทัง้ สามกลับมา ต่างคนต่างก็มี
หน้าทีข่ องตัวเอง เวลาในแต่ละวันหมดไปกับการท�ำงาน แม่ทร่ี อคอยลูก
อยู่ตลอดเวลาจึงลุกขึ้นมาประทว้ ง เรียกร้องจะเอาหลานใหม้ ากที่สุด
เท่าทีจ่ ะมากได้ เพือ่ ชดเชยความอ้างว ้าง
“ขอบคุณคุณพุดมากนะคะ ทีท่ ำ� ให ้ชมพูเข ้าใจคุณแม่ ได้รูแ้ บบนี้
แล ้วก็รสู้ กึ สงสารท่านจังเลยค่ะ ทีผ่ า่ นมาท่านคงเหงามากจริงๆ” พวงชมพู
เอ่ยขึ้น สีหน้าเศร้าสร้อยก่อนหน้านี้เริ่มมีรอยยิ้มขึ้นมา
“พุดอยากใหพ้ วกเราทุกคนอยู่ กนั ด้วยความรัก ความเขา้ ใจ
ช่วยเหลือดูแลกัน มีเรื่องไม่เข ้าใจก็ตอ้ งพูดคุยกัน”
“คุณพุดเก่งมากเลยนะคะ ทัง้ ๆ ทีเ่ มือ่ ก่อนก็ซนเอาเรื่อง”
พุดน�ำ้ บุศย์หวั เราะ “ก็โตจนมีลูกแล ้วนี่คะ จะซนเหมือนเมือ่ ก่อน
ได้ยงั ไง แค่หนู บงคนเดี
ุ้
ยวก็ปวดหัวจะแย่ คุณชมพูกเ็ ห็น ถ ้าอยากรูว้ า่
พุดซนแค่ไหน ก็ดูจากหนู บงได้
ุ ้ เลยค่ะ”
สองสาวประสานเสียงกันหัวเราะเมือ่ คิดถึงค�ำพูดและท่าทางของ
แม่หนู นอ้ ยผักบุง้
“คุยเรื่องสนุ กอะไรกันอยู่หรือครับสาวๆ หัวเราะกันใหญ่เชียว”
เสียงของคีแกนดังขึ้น พร้อมกับทีร่ ่างสูงใหญ่พอกันของสองพีน่ อ้ งเดิน
เข ้ามาหาสองสาวในห ้องนั่งเล่น
“หลายเรื่องค่ะ คิดว่าคืนนี้จะนอนคุยกันต่อ” พุดน�ำ้ บุศย์ตอบ
เสียงหวาน
“ไม่ได้นะครับ”
“พีไ่ ม่ยอมหรอกนะ”
เสียงของสองหนุ่มดังขึ้นพร้อมกัน
“เข ้าหอ้ งกับพีเ่ ดีย๋ วนี้เลยนะคะหนู พดุ ลืมไปแล ้วเหรอว่าเราต้อง
ท�ำยอด” คีแกนพูดอย่างไม่อายปาก
“พีใ่ หญ่!” พุดน�ำ้ บุศย์แหว พวงแก้มเนียนใสขึ้นสีแดงระเรื่อด้วย
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ความเขินอาย “พูดอะไรเกรงใจคุณรองกับคุณชมพูบ ้างสิคะ”
“ไม่ตอ้ งเกรงใจผมหรอกครับ” คนาวินเอ่ยขึ้นก่อนจะหันไปมอง
พวงชมพูดว้ ยสายตากรุม้ กริ่ม “เพราะผมก็ตงั้ ใจจะลงสนามแข่งกับ
พีใ่ หญ่แล ้วก็เจ้าสามเหมือนกัน”
สองสาวเบิกตาโต และโดยไม่ทนั ตัง้ ตัว ร่ างเล็กของทัง้ คู่ ก็ถูก
สามีจอมหื่นตวัดขึ้นอุม้ ด้วยความรวดเร็ว สองพี่นอ้ งหันมองหน้ากัน
ด้วยแววตาเจ้าเล่หพ์ ร้อมกับยกยิ้มบางๆ ตรงมุมปาก จากนัน้ ก็แยกย้าย
กันเข ้าห ้องนอนของตัวเอง ไม่สนใจเสียงประท ้วงของคนตัวเล็กทีต่ อนนี้
ใบหน้าหวานๆ ของทัง้ คู่รอ้ นผ่าวไปหมดแล ้ว

ช่วงสายของวันต่อมา ก่อนทีค่ นาวินและพวงชมพูจะกลับฟาร์ม

หญิงสาวก็ขอไปหานายหญิงคาร่าทีก่ ำ� ลังกล่อมหลานชายตัวน้อยให ้นอน
กลางวันอยูใ่ นห ้องนัง่ เล่น นายหญิงคาร่าเหลือบสายตาขึ้นมองสะใภ ้รอง
แวบหนึ่งก่อนจะขยับผา้ นวมขึ้นห่มร่างจ�ำ้ ม�ำ่ ของหลานชายที่หลับสนิท
แล ้วเบาๆ
พวงชมพูคลานเข่าเข ้าไปนั่งลงใกล ้ๆ มารดาของสามีก่อนเอ่ยขึ้น
เสียงหวาน
“คุณแม่ขา หนู มเี รื่องจะพูดกับคุณแม่ค่ะ”
นายหญิงคาร่ าพยักหน้าเบาๆ อย่างไวฟ้ อร์ม “อยากพูดอะไร
ก็พดู มาเถอะ”
พวงชมพูสูดลมหายใจเข ้าปอดยาวลึก
“ตัง้ แต่หนูมาอยูก่ บั คุณรอง หนูยงั ไม่ได้ฝากเนื้อฝากตัวเป็ นลูกสาว
ของคุณแม่อย่างเป็ นทางการเลยนะคะ คุณแม่รบั หนู เป็ นลูกสาวอีกคน
ได้ไหมคะ” หญิงสาวประนมมือขึ้นแล ้วก้มกราบลงบนตักของนายหญิง
คาร่า
คนทีไ่ ม่เคยใจแข็งกับบรรดาลูกๆ ได้เลยสักครัง้ ถึงกับน�ำ้ ตาคลอ
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นายหญิงคาร่ายกมือขึ้นลูบศีรษะของพวงชมพูเบาๆ ก่อนจะรวบมือบาง
ของหญิงสาวเอาไว ้ด้วยสองมือ พวงชมพูเงยหน้าขึ้น น�ำ้ ตาของหญิงสาว
คลอเบ ้าตา
“แม่กม็ เี รือ่ งจะพูดกับหนู เหมือนกัน แม่อยากจะบอกหนู วา่ ทีแ่ ม่
ท�ำไปทัง้ หมดเพราะแม่อยากได้หลาน แม่อยากมีหลานเยอะๆ ตอนนี้
เหลือแต่ตารองคนเดียวที่ยงั ไม่มใี หแ้ ม่ แม่ก็เลยโมโหนิดๆ แต่ไม่ได้
โมโหมากนะลูก และก็ไม่ได้โมโหหนู ดว้ ย คนทีแ่ ม่โมโหคือลูกชายของ
แม่ หนู ฟงั แม่นะ แม่ไม่เคยคิดรังเกียจหนู แม่ยนิ ดีรบั หนู เป็ นลูกสะใภ้”
พวงชมพูนำ�้ ตาร่วงเผาะ ยิ้มออกมาทัง้ น�ำ้ ตา “หนู ขอบคุณคุณแม่
มากนะคะ”
นายหญิงคาร่ากางแขนออก “มาให ้แม่กอดที แม่ยงั ไม่ได้กอดหนู
เลย”
พวงชมพูโผเข ้ากอดนายหญิงคาร่าแล ้วร้องไห้โฮออกมาด้วยความ
ตื้นตันใจ รู้สกึ อบอุ่นในหัวใจเป็ นที่สุด นายหญิงคาร่าเป็ นแม่ท่นี ่ ารัก
และน่าสงสารจริงๆ อย่างทีพ่ ดุ น�ำ้ บุศย์เล่าให้ฟงั เธอเข ้าใจแล ้วว่าท�ำไม
ทุกคนถึงยอมตามใจท่าน เพราะทา้ ยทีส่ ุดแล ้วท่านก็ยอมตามใจทุกคน
เช่นกัน
ภาพทีพ่ วงชมพูอยูใ่ นอ้อมกอดของนายหญิงคาร่าอยูใ่ นสายตาของ
คนาวิน คีแกน และพุดน�ำ้ บุศย์ คุณแม่ลูกสองน�ำ้ ตาคลออยูใ่ นอ้อมแขน
ของสามี ในขณะที่คนาวินมองผู ห้ ญิงที่รกั สองคนกอดกันกลมด้วย
สายตาอ่อนโยน ในทีส่ ดุ เมียของเขาก็เอาชนะใจแม่ของเขาส�ำเร็จ ตอนนี้
จึงเป็ นหน้าทีข่ องเขาทีต่ อ้ งตอบแทนความน่ารักของทัง้ คู่ ท�ำความหวัง
ของแม่และเมียให ้บรรลุ เขาจะท�ำให ้พวงชมพูตงั้ ท ้องให ้เร็วทีส่ ุด
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