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ยิ่งเกลียด (เธอ) ยิ่งเจอรัก
คีตภา

“ครั้งนี้ผมขอเลือกคาร์ดินาล...กุหลาบที่ผมได้รู้จักชื่อจากคุณ...เพื่ อคุณ”

ค�ำน�ำ

แม้วนั เวลาทีเ่ ราร่วมเดินทางมาจากจุดเริม่ ต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว
'ความรูส้ กึ ดี... ทีเ่ รียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิง่ ทีย่ งั ชัดเจนอยู่ในใจ
คือความทรงจ�ำและความสุขจากเรือ่ งราวทีเ่ ราได้รว่ มแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา
ชือ่ ของ 'ความรูส้ กึ ดี... ทีเ่ รียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกขึน้ มาพูดคุยในหมูน่ กั อ่าน
อยู่เรื่อยๆ ซึ่งส�ำหรับนักเขียนและคนท�ำหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่อง
น่ายินดีและภูมิใจอย่างยิ่ง เมื่อหนังสือที่พวกเราท�ำด้วยความตั้งใจกลายเป็น
ความรู้สึกดีที่ประทับแน่นอยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้
การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดี... ที่เรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณ
นักอ่านทีอ่ ยูร่ ว่ มกับเรามาในการเดินทางอันแสนยาวนาน และเพือ่ มอบความสุข
สดใส ละมุนละไมของความรักให้กับนักอ่านรุ่นใหม่ๆ ได้รู้จัก หวังเป็นอย่างยิ่ง
ว่าหนังสือของเราจะท�ำให้นักอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุ่นและสามารถยิ้มได้
ด้วยหัวใจที่เติมเต็มด้วยความหวานล�้ำไปด้วยกันค่ะ
ส�ำหรับเรื่อง 'ยิ่งเกลียด (เธอ) ยิ่งเจอรัก' เป็นหนังสือนิยายที่เรียกได้ว่า
ฮอตฮิตตลอดกาลของนามปากกา 'คตี ภา' เนือ้ เรือ่ งสนุก มีครบทุกรสชาติ ทุกอารมณ์
ทัง้ เข้มข้นชวนลุน้ และหวานชวนให้หวั ใจเต้นผิดจังหวะไปกับความรักของ 'พิรลั '
สถาปนิกหนุ่มสุดกะล่อน กับ 'ไปรยา' สาวสวยเจ้าของไร่ดอกไม้ ทั้งคู่ถูกจับคู่
ดูตัวด้วยความวาดหวังของมารดาของทั้งสองฝ่ายว่าอยากให้ลงเอยกัน ทว่า
ความสัมพันธ์ที่ไม่ได้เริ่มด้วยรัก แต่เริ่มด้วยความเกลียดจะแปรเปลี่ยนเป็น
ความรูส้ กึ ดีๆ ในหัวใจของคนสองคนได้อย่างไร...ร่วมติดตามและลุน้ ไปด้วยกัน
ได้ในเล่มเลยค่ะ
ด้วยไมตรีจิต

ส� ำนักพิ มพ์ แจ่มใส

ประวัตินักเขียน
คีตภา

'คีตภา' เป็นสาวราศีกุมภ์ที่มีความช่างฝันเกือบๆ เต็มขั้น (หรืออาจจะ
ล้นไปแล้วก็ไม่รู้) ชอบอ่านนิยายต่างๆ มาตั้งแต่ย่างเข้าวัยรุ่นจวบจนปัจจุบัน
พอฝังเข้าเส้นเลือดได้ทกี่ เ็ กิดริลองหัดเขียนบ้าง เริม่ โพสต์นยิ ายเป็นเรือ่ งเป็นราว
ครั้งแรกเรื่อง 'ยิ่งเกลียด (เธอ) ยิ่งเจอรัก' ซึ่งได้ตีพิมพ์รวมเล่มกับส�ำนักพิมพ์
แจ่มใส
นามปากกา 'คตี ภา' แต่เดิมตัง้ ไว้เป็นชือ่ นางเอกนิยายเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ ยากเขียน
สุดท้ายก็ล้มเลิกไปกลายเป็นพล็อตย่อยในเรื่องอื่นๆ ไปหมดเรียบ จึงยึดชื่อ
มาเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัวเสียเลย และได้ใช้เป็นนามปากกาหนึ่งเดียวในการ
ตีพิมพ์ผลงานมาโดยตลอด
แม้ว่ากว่าจะเข็นผลงานแต่ละเรื่องออกมาได้ยากเย็นแสนเข็ญและ
เชื่องช้าจนถูกเต่าต้วมเตี้ยมคลานแซงหน้าไปไกลลิบ (หลายขบวนเลยด้วย!)
แต่อืดอาดขั้นเทพนางนี้ก็หลงรักและหลงใหลใฝ่ฝันในโลกของการถ่ายทอด
จินตนาการออกมาเป็นตัวอักษรจนถอนตัวไม่ขึ้น ก็จะพยายามหาทางแก้โรค
ปั่นต้นฉบับไม่ได้และปิดต้นฉบับไม่ลงให้หายขาดเพื่อจะได้เขียนเร็วกว่าเดิม
ให้ได้ในสักวันหนึ่ง เพี้ยงๆๆๆ!
เพือ่ นๆ นักอ่านสามารถพบปะทักทายกับคีตภาได้ที่ www.keetapa.com
หรือ www.facebook.com/keetapa ค่ะ :)

แนะน�ำตัวละคร

พิรัล		สถาปนิกหนุ่มหน้าตาหล่อเหลา มีนิสัยรักสนุก กะล่อน ปากเสีย
ชอบคิดอะไรเข้าข้างตัวเอง และไม่ตอ้ งท�ำอะไรมากก็กวนโทสะคนได้
บ่อยๆ
ไปรยา		หญิงสาวตาคม ผมด�ำยาวสวย ชอบใช้ชีวิตเรียบง่ายสบายๆ อยู่กับ
ไร่ดอกไม้และรีสอร์ต แต่ก็พังไม่เป็นท่าเมื่อช่วยเพื่อนจนต้อง
เดือดร้อนเอง
ธีรภัทร์		นักธุรกิจหนุม่ มาดเฉียบ ซ่อนความร้ายกาจไว้ใต้ภาพอ่อนโยน สง่างาม
รักใคร่สนิทสนมกับไปรยาเหมือนพีน่ อ้ ง มีนสิ ยั ปกป้องคนในครอบครัว
มาก
เอกภพ		เพื่ อ นสนิ ท คนหนึ่ ง ของพิ รั ล เมื่ อ ตกหลุ ม รั ก ก็ มี อาการติ ด แฟน
อย่างหนัก มักจะพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับพิรัลเป็นประจ�ำ
ชลธิษา		แม่ม่ายสาวพราวเสน่ห์ ชื่นชอบหนุ่มหล่อ ฐานะดี มีความสามารถ
ชิงชังไปรยาที่มักจะเป็นมารขวางเธอกับหนุ่มที่ถูกตาต้องใจเสมอ
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บทที่
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"ตาพิยังไม่มาอีกเหรอ"
เสียงถามแกมบ่นนั้นบอกถึงความร้อนอกร้อนใจ ยิ่งยกข้อมือดูเวลา
จากนาฬิกาเรือนทองแล้วไม่เห็นลูกชายหัวแก้วหัวแหวนผ่านประตูหอ้ งบอลรูม
โรงแรมดังซึง่ ใช้เป็นทีจ่ ดั งานมงคลสมรสของญาติหา่ งๆ เข้ามาเสียที ราตรี
ก็ยิ่งร้อนใจทวีคูณ
ไพศาลมองภรรยาที่ท�ำท่างุ่นง่านเหมือนหมีติดกรง โคลงศีรษะอย่าง
อ่อนใจให้ภรรยาและลูกชายคนโตที่ไม่ยอมโผล่มาตามนัด เปรยว่า
"ท่าทางเจ้าพิจะเบี้ยวซะล่ะมั้ง หมอนั่นมันนกรู้นัก"
"ตาพินะตาพิ...ท�ำเป็นรับปากดิบดี แล้วก็เบี้ยวทุกที"
"คุณยังไม่ชินอีกเหรอ"
สามีเย้าด้วยเสียงกลัว้ หัวเราะ เรียกค้อนควักอย่างหมัน่ ไส้แกมฉุนจาก
ภรรยา เพราะนี่ไม่ใช่ครัง้ แรกที่ 'พิ' หรือ 'พิรลั ' หลบเลีย่ งการมาร่วมงานเลีย้ ง
ที่เธอหมายมั่นปั้นมือนักหนาว่าจะใช้โอกาสนี้แนะน�ำเขาให้รู้จักกับผู้หญิงที่
เหมาะสมคู่ควรให้ได้
ไม่ทันที่เธอจะบ่นสามีหรือลูกชายให้สาแก่ใจหายหงุดหงิด สาวน้อย

ยิง
่ เกลียด (เธอ) ยิง
่ เจอรัก
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หน้าใสวัยยีส่ บิ ปีกเ็ ดินเร็วๆ มากระซิบข้างหูเธอซึง่ นัง่ ไม่ตดิ ที่ ทัง้ ยังลากสามี
มายืนแกร่วแถวประตูเข้าออกเป็นเพื่อนกันอีกด้วย
"แม่ขา พี่ปายกับน้าปิ่นจะกลับแล้วนะคะ"
"โอย..." ราตรีถงึ กับร้องอย่างหมดอาลัยตายอยาก เป็นอันว่าแผนการ
อันสวยหรูที่เธอวาดไว้ 'เหลว' อีกครั้งหนึ่งแน่แล้ว "ตาพินะตาพิ...ไม่ได้
ดั่งใจเลย...มันน่านัก!"
บิดากับลูกสาวคนเล็กสบตากันโดยอัตโนมัติ ต่างกลั้นยิ้มขันด้วย
ความรู้สึกเดียวกัน
ปากราตรีทำ� ท่าเข่นเขีย้ วเคีย้ วฟัน แต่เอาเข้าจริงแล้ว 'แข็ง' ใส่พริ ลั ได้
ไม่นานเท่าไหร่หรอก...ใจอ่อนและอ่อนใจกับลูกชายคนโตง่ายๆ ทุกที
สตรีวัยกลางคนกับหญิงสาวที่ราตรีหมายมั่นปั้นมืออยากให้ลูกชาย
รู้จักคบหาล�่ำลาเพื่อน ผู้ใหญ่และคนรู้จักเสร็จก็เดินมาหาเธอตรงทางออก
"ฉันกลับก่อนนะตรี"
"จ้ะ ว่างๆ ก็แวะมาเยี่ยมกันบ้างล่ะ" ราตรีตอบรับด้วยสีหน้าจืดเจื่อน
ก่อนหันไปทางหญิงสาวร่างระหงที่ยืนอยู่ข้างเพื่อนสนิท บอกอย่างปรานี
"หนูปายด้วยนะจ๊ะ ลงกรุงเทพฯ เมื่อไหร่ก็แวะมาหาป้าบ้าง"
ไปรยารับค�ำเบาๆ ท่าทางเรียบร้อย สร้างความพอใจให้เธออย่าง
ยิ่งยวด ศรีสะใภ้ของเธอจะต้องเป็นกุลสตรีแบบนี้ ไม่ใช่แม่ผู้หญิงเปรี้ยวจี๊ด
กรี๊ดกร๊าดที่โทรศัพท์และมาตามหาพิรัลถึงบ้านแทบทุกวี่ทุกวันนั่น
เสียดาย...ที่ปิ่นแก้วกับไปรยาไม่ได้ปักหลักอยู่กรุงเทพฯ อย่างถาวร
ไม่งั้นคงหาโอกาสให้พ่อลูกชายตัวแสบพบหญิงสาวได้ไม่ยากหรอก
แต่นี่ไปรยาอยูต่ งั้ เชียงใหม่ แถมยังอยูห่ า่ งจากตัวเมืองมากพอสมควร
บ้านของหญิงสาวท�ำกิจการไร่ไม้ดอกและรีสอร์ต ถ้าไม่มีกิจจ�ำเป็นจริงๆ
ก็แทบไม่เคยทิง้ งานลงมาเทีย่ วกรุงเทพฯ เลย ครัน้ จะบอกให้พอ่ ตัวดีไปเทีย่ ว
เชียงใหม่ พ่อเจ้าประคุณก็คงเลือกพักโรงแรมมีระดับในตัวเมืองแทนที่จะ
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เป็นรีสอร์ตกลางธรรมชาติอนั เงียบสงบ ไร้แสงสีและความบันเทิงอย่างทีเ่ ขา
ชอบแน่
คิดดูแล้ว ระยะห่างระหว่างพิรลั กับไปรยาก็ไกลพอกับกรุงเทพฯ-เชียงใหม่
นั่นแหละ
ตกดึก ราตรียอมขึ้นนอนหลังจากถ่างตารอ (เฉ่ง) ลูกชายคนโตจน
สองยามแล้วสัปหงกไปหลายที ไพศาลก็ตัดสินใจว่าควรเลิกรอพิรัลได้แล้ว
ศรีภรรยาของเขาก้าวขึ้นชั้นบนไปโดยบ่นอุบตลอดทาง ขณะที่ลูกสาว
คนเล็กยังครึ่งนั่งครึ่งนอนบนพื้นซึ่งเกลื่อนไปด้วยเบาะนุ่มๆ และหมอน
รูปตุ๊กตาที่เจ้าตัวโปรดปรานนักหนา ต้องทิ้งแหมะไว้ทุกห้องที่ชอบใช้
พักผ่อน หาไม่แล้วคงรู้สึกเหมือนมีอะไรขาดหายไปสักอย่าง
อันที่จริงไพศาลก็บอกให้พิสินีขึ้นนอนด้วยเหมือนกัน แต่สาวน้อย
ขอผัดผ่อนไปก่อน เนื่องจากหนังเรื่องโปรดก�ำลังถึงจุดไคลแมกซ์ ดวงตา
กลมโตจ้องเป๋งทีโ่ ทรทัศน์ขนาดยักษ์ซงึ่ ก�ำลังฉายภาพยนตร์ตา่ งประเทศชือ่ ดัง
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่หนังเรื่องนี้ฉาย แต่จะให้บอกจ�ำนวนครั้งที่แน่นอนก็คง
บอกไม่ถกู รูแ้ ต่วา่ วนเวียนฉายซ�ำ้ แล้วซ�ำ้ เล่าไม่ตำ�่ กว่าสิบรอบ แต่ถา้ มีเวลา
พิสินีก็ดูมันทุกรอบนั่นแหละ
'ดูแล้วดูอีก ไม่รู้ว่าจะซาบซึ้งอะไรนักหนา ก็เหมือนนิยายน�้ำเน่า
บ้านเราดีๆ นี่แหละ แค่พระเอกผมสีทอง ตาสีฟ้า เป็นฝรั่งก็เท่านั้น'
พิรัลเคยแขวะอย่างหมั่นไส้ พิสินีก็เถียงสิ
'พี่พิไม่ซาบซึ้ง เพราะพี่พิไม่มีความโรแมนติกในหัวใจ'
ไปๆ มาๆ พิรลั กลายเป็นคนความรูส้ กึ หยาบในสายตาน้องสาวเสียอีก
ในทางกลับกัน พิสนิ กี ก็ ลายเป็นพวกเจ้าน�ำ้ ตา อ่อนไหวง่ายในสายตา
พี่ชายคนเดียวเหมือนกัน
เนื้อเรื่องด�ำเนินมาถึงบทสุดท้าย พระเอกยอมสละชีวิตเพื่อช่วย
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หญิงคนรักทัง้ ทีร่ วู้ า่ ท�ำแบบนัน้ ต้องตายแน่ พิสนิ กี ห็ น้าหมองเศร้าตามไปด้วย
ท�ำเอาพี่ชายที่ก้าวเข้ามาเห็นส่ายหัว อดบ่นแกมเย้าไม่ได้ว่า
"ดูจนขึ้นใจแล้วยังไม่ชินอีกเหรอยายเพิร์ล"
พิสินีตวัดตาเขียวขุ่นใส่คนขัดบรรยากาศซึ่งเป็นชายหนุ่มร่างสูงใหญ่
หน้าตาหล่อเหลาคมคาย แต่งกายไม่ค่อยพิถีพิถันต่างจากปกติ เสื้อเชิ้ต
แขนยาวถูกพับลวกๆ ขึ้นมาถึงข้อศอก ปลดกระดุมบนออกสองเม็ดด้วย
ความร้อน ปล่อยชายเสือ้ รุย่ ร่ายทับกางเกงขายาวสีดำ� สนิท และพาดเสือ้ นอก
สีเดียวกันไว้บนบ่า
อารมณ์เคลิ้มๆ ล่องลอยไปตามหนังของสาวน้อยมลายหายวับจึง
กล่าวโทษเขาเหมือนเช่นทุกครั้ง
"พีพ่ เิ ป็นคนความรูส้ กึ หยาบ ไม่มวี นั เข้าใจความโรแมนติกอย่างนีห้ รอก"
"เออ...พี่มันความรู้สึกหยาบ" พิรัลยอมรับด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ
นัยน์ตาคมเป็นประกายวิบวับ มองน้องสาวที่ยันตัวขึ้นนั่งกลางวงล้อม
หมอนสารพัดที่เจ้าตัวและคนรู้จักซื้อหามาให้ด้วยรู้ซึ้งในรสนิยมกันแล้ว
อดคิดไม่ได้ว่าพิสินีดูเด็กกว่าอายุจริงหลายปีนัก ดวงหน้าอ่อนเยาว์อยู่ใน
กรอบผมหน้าม้าบางๆ รวบผมยาวเป็นลอนคลืน่ ไว้บนศีรษะด้วยกิบ๊ พลาสติก
สีชมพูอันโต สวมเสื้อยืดรุ่มร่ามใหญ่เกินตัวลายการ์ตูนที่เด็กๆ ชอบดูกัน
ดูจากรูปร่างหน้าตาและพฤติกรรม บางครั้งเขาก็ไม่อยากเชื่อว่าสาวน้อย
ก�ำลังจะเรียนจบเป็นบัณฑิตในปีการศึกษานี้
"พี่ไม่ใช่คนแหยอย่างเรานี่ ถึงจะได้ร้องไห้ง่ายๆ"
"เขาเรียกว่า 'เซนซิทีฟ' ต่างหาก ไม่ใช่แหย!"
น้องสาวเถียง เน้นหนักในค�ำทีม่ คี วามหมายว่า 'อ่อนไหว' ให้ได้ยนิ ชัดๆ
คนเป็นพี่ชายไม่เพียงไม่ใส่ใจ ยังหัวเราะขันสวนทางกับบรรยากาศและ
เสียงประกอบในโทรทัศน์ทเี่ ต็มไปด้วยความโศกเศร้า เมือ่ พระเอกตายโดยที่
ยังประสานมือกับนางเอกซึ่งร้องไห้น�้ำตาไหลพรากเต็มหน้า พร�่ำเรียกชื่อ
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คนรักเสียงแหบโหยเจือสะอืน้ ราวกับจะขาดใจตาม พิสนิ หี น้างอง�ำ้ บ่นงึมง�ำ
อย่างเสียอารมณ์
"ทุกทีเลย พี่พิโผล่มาทีไรเป็นได้หมดมู้ดทุกที"
พิรลั ได้ยนิ ดังนัน้ จึงสนองให้ถงึ ใจน้องสาว ด้วยการคว้ารีโมตขึน้ มากด
เปลี่ยนช่องเป็นรายการกีฬาต่างประเทศเดี๋ยวนั้น เล่นเอาสาวน้อยโวยลั่น
"หนังยังไม่จบเลย มาเปลี่ยนของเค้าได้ไง เปลี่ยนคืนเพิร์ลเดี๋ยวนี้นะ
พี่พิ"
"เดี๋ยวพี่เล่าตอนจบให้ฟังก็ได้...ไม่ก็ไปเปิดแผ่นดูทีหลังไป๊ ซื้อเก็บไว้
บูชาด้วยไม่ใช่เหรอเราน่ะ"
พี่ชายว่าอย่างไม่อินังขังขอบ ไม่สนท่าทางกระฟัดกระเฟียดของ
น้องสาวคนเดียว ถึงอย่างไรพิสนิ กี ท็ ำ� อะไรเขาไม่ได้ ทีส่ ามารถระบายอารมณ์
ใส่ได้ก็คือหมอนรูปตุ๊กตาที่รายล้อมอยู่รอบตัวนั่นแหละ
"พี่พิบ้า!"
นัน่ ปะไร...สิน้ เสียงห้วน มือเล็กก็ฟาดพลัก่ บนตัวสุนขั ขนปุย นีถ่ า้ เธอ
ชอบสะสมพวกตุ๊กตากระเบื้องเคลือบคงสนุกกว่านี้ล่ะ ฟาดโป๊กลงไปทีก็
ไม่แน่เหมือนกันว่ามือเธอหรือตุ๊กตากระเบื้องจะแตกก่อน
"ว่าพี่ว่าเชื้อ ปากคอเราะราย..."
พิรัลว่าด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ เดินไปทิ้งตัวนั่งบนโซฟาเดี่ยวใกล้กับ
คนหน้ามุ่ย หยิบขวดน�้ำแร่ที่อีกฝ่ายเตรียมเป็นเสบียงกรัง เลือกขวดที่ยัง
ถูกผนึกอยู่ในซีล แกะมาดื่มอั้กๆ โดยไม่เหลียวแลขนมขบเคี้ยวที่วางไว้
ข้างกันเลยสักนิด
สาวน้อยขบปาก ถลึงตาใส่พี่ชายอย่างหมั่นไส้ระคนขวาง
"ว่าเค้า แต่ก็กินของของเค้า"
"ก็ไม่ได้ติดป้ายห้ามกินไว้นี่"
พีช่ ายสวนกลับทันใจ น้องสาวกัดฟันกรอด...ว่าฉันเป็นคนปากไวแล้วนะ
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พีพ่ ิกลับไวกว่าเสียอีก
นิ่งไปครู่หนึ่ง สาวน้อยก็เอ่ยถาม
"วันนี้ท�ำไมถึงเบี้ยวนัดอีกแล้วล่ะ"
"แม่ฝากถามพี่หรือไงยายเพิร์ล"
ถ้าว่าพิรัลตอบไม่ตรงค�ำถาม พิสินีก็เข้าข่ายนั้นเหมือนกัน เพราะ
สาวน้อยเอ่ยว่า
"เสียดายที่พี่พิเบี้ยวนัดไม่ยอมเจอหน้าพี่ปายสักที ลูกสาวเพื่อนแม่
เรานะอย่างงี้เลย" นิ้วหัวแม่มือถูกยกขึ้นยืนยันค�ำพูด "สวย ดูดี ทั้งกิริยา
มารยาท การวางตัว การพูดจา ดีหมดทุกอย่าง เพิร์ลเห็นแล้วปิ๊งเลยล่ะ"
"ผู้หญิงปิ๊งผู้หญิงเขาเรียกเลสเบี้ยนนา"
พี่ชายดักคอ ทว่าน้องสาวไม่มีปฏิกิริยาหัวเสียอย่างที่คาด ตรงข้าม
กลับยิ้มย่องขณะเอ่ยว่า
"ถ้าพีป่ ายเป็นเลสเบีย้ นจริง คนทีเ่ สียใจทีส่ ดุ น่าจะเป็นผูช้ ายอย่างพีพ่ ิ
นั่นแหละ"
"ฮึ! คนอย่างพี่หรือจะเสียใจ...ถึงผู้หญิงคนนั้นจะสวยจริงอย่างเราว่า
แต่พี่ก็ ไม่เอาหรอก กลัวลูกเกิดมาปัญญานิ่ม พี่ไม่ชอบผู้หญิงสวยแต่
ไร้สมอง ไม่รู้จักจัดการกับชีวิตและความต้องการของตัวเอง ยอมให้ผู้ใหญ่
บงการไปหมดทุกอย่างอย่างกับหุน่ ยนต์ทถี่ กู ตัง้ โปรแกรมนัน่ ...ไม่ใช่สเป็กพี!่ "
'หนุ่ ยนต์ทถี่ กู ตัง้ โปรแกรม' ทีพ่ ริ ลั เอ่ยถึงก็มหี น้าตาไม่สดู้ นี กั เมือ่ เดินทาง
กลับถึงที่พักซึ่งเป็นบ้านเดี่ยวขนาดกะทัดรัดในหมู่บ้านชานเมืองกรุง
ไปรยาเองก็ไม่ชอบการจับคู่ตามความต้องการที่อยากดองกันของ
ผู้ใหญ่ไม่แพ้ชายหนุ่ม เพียงแต่เธอไม่แสดงออกอย่างโจ่งแจ้งเปิดเผย
เหมือนเขาเท่านั้น
ปิ่นแก้วบอกเสมอว่าอยากให้เจอกัน จะได้รู้จักกันไว้ ส่วนเรื่องจะ
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แต่งงานกันหรือไม่นนั้ เป็นเรือ่ งของอนาคต ไม่ได้คดิ บังคับ หญิงสาวไม่อาจ
ขัดความต้องการของมารดา ยอมตามน�ำ้ ไปด้วยคิดว่าไปท�ำความรูจ้ กั กันไว้
ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายอะไร แต่พิรัลท�ำให้เธอเสียความรู้สึกมากขึ้นทุกที...
ทุกที! เมือ่ แคล้วคลาดกันครัง้ แล้วครัง้ เล่าด้วยเหตุผลทีเ่ ธออยากเรียกว่าเป็น
'ข้ออ้าง' ต่างๆ นานา!
ตอนแรกเธอก็ไม่เดือดเนื้อร้อนใจหรอกว่าเขาจะมาหรือไม่ แต่พอ
ถูกมองด้วยสายตาขอโทษจากราตรี และเจอสายตาสงสารแกมสมเพช
บางครั้งก็ขบขันระคนเยาะหยันจากใครหลายคนที่รู้เรื่องการจับคู่ครั้งนี้ดี
บ่อยครั้งเข้าก็นึกโกรธชายหนุ่มบ้างเหมือนกัน
เขาท�ำให้เธอดูไร้คา่ คล้ายกับ...เป็นฝ่ายง้อผูช้ าย อยากรูจ้ กั เขาจนตัวซี้
ตัวสั่นขนาดติดตามมารดาไปร่วมงานต่างๆ ที่คาดว่าเขาจะไปด้วยทุกงาน
ทั้งที่จริงแล้ว...ไม่เลย!
ไปรยาไม่เห็นอยากรู้จักลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของราตรีเลยสักนิด
แค่ได้ยินกิตติศัพท์และได้พบการปฏิเสธด้วยข้ออ้างน่าชังสารพัด เธอก็
ได้ข้อสรุปแล้วว่าผู้ชายพรรค์นี้ไม่คู่ควรแก่การรู้จักคบหาด้วยอย่างยิ่ง
แต่ติดที่ปิ่นแก้วตั้งความหวังไว้มากเหลือเกิน ตรงนี้แหละที่ท�ำให้เธอ
กระอักกระอ่วนใจเสมอ
"หนูปาย...คิดอะไรอยู่จ๊ะ"
ปิ่นแก้วเดินเข้ามาในห้องพักผ่อน เอ่ยถามลูกสาวที่นั่งเหม่อออกไป
นอกหน้าต่างซึง่ กว้างและยาวเท่ากับผนังด้านหนึง่ แลเห็นสนามหญ้าเล็กๆ
ที่มีแปลงดอกไม้ติดก�ำแพงสีขาว และต้นไม้ร่มครึ้มในความมืดสลัว
หญิงสาวหันกลับไปมองมารดา มีแววลังเลเล็กน้อยในดวงตาคมงาม
ขณะหยั่งเสียงถาม
"ถ้าปายไม่ได้รู้จักกับคุณพิรัลจริง แม่จะผิดหวังมากไหมคะ"
"ก็คงนิดหน่อย" ปิ่นแก้วตอบพลางถอนใจ เมื่อเห็นแววตารู้ทันของ
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ลูกสาว "เอ้า...ก็ได้จ้ะ แม่ยอมรับว่าถ้าเป็นแบบนั้นจริง แม่คงผิดหวังมาก
ทีเดียว ไม่ใช่แม่คนเดียวนะ ราตรีด้วย...เพราะเราทั้งคู่ตั้งความหวังกับ
เรื่องนี้ ไว้มาก ความจริงแม่โกรธนะ อุตส่าห์นัดกันดิบดีแล้วแท้ๆ แม่
พาลูกสาวของแม่ไปได้ แต่ราตรีกลับพาลูกชายตัวเองมาไม่ได้สักหน...
แต่พอเห็นหน้าตาเจื่อนๆ ของราตรีแล้วก็โกรธไม่ลงสักที เพราะแม่รู้ว่าเขา
พยายามเต็มที่แล้ว แต่ลูกชายเขาหลบเลี่ยงเก่งเป็นที่หนึ่ง แม่เสียใจที่มัน
เป็นอย่างนี้นะปาย..."
ผู้เป็นมารดาถอนใจเฮือก โอบบ่าและลูบผมด�ำยาวเหยียดตรงของ
ลูกสาวอย่างขอโทษ
"แม่รู้ว่าหนูรู้สึกยังไง แม่เห็นว่าใครๆ มองหนูด้วยสายตาแบบไหน
แต่แม่ก็ยังเอาแต่ใจ พาหนูไปงานนู้นงานนี้เพื่อพบเขา เพราะคิดว่าราตรี
อาจพาเขามาได้จริงอย่างที่พูด แต่แม่ก็คิดผิด..."
หญิงสาวไม่ออกความเห็น ปล่อยให้มารดาระบายความในใจต่อไป
"ในเมื่อเขาไม่อยากรู้จักเราก็พอกันที แม่กับราตรีก็ยังเป็นเพื่อนกัน
เหมือนเดิม ส่วนลูกชายเขาน่ะ แม่ไม่สนแล้ว จบแค่นี้แหละ...พอกันที!"
ปิ่นแก้วกระแทกเสียงดุดันอย่างแค้นเคือง นัยน์ตาวาบวับจัดจ้าอย่าง
ตั้งใจจะท�ำตามนั้น!
"แกนะแก...มาถอนหงอกฉันตอนแก่ รับปากส่งๆ แล้วก็ไม่ทำ� ตาม
ค�ำพูด ฉันล่ะกลุ้มใจกับแกจริงๆ!"
พอพิรัลเดินลงมาข้างล่างในตอนสาย ราตรีก็เปิดฉากถล่มลูกชาย
แบบไม่ให้ตั้งตัวติด รัวค�ำพูดเป็นปืนกลกราดใส่ชายหนุ่มที่ยังตื่นไม่เต็มตา
ท่ามกลางสายตาสนอกสนใจหลายคู่ ทั้งไพศาล พิสินี และบรรดาคนรับใช้
ที่หูไวนักกับเรื่องแบบนี้
ไพศาลโบกมือไล่สาวใช้ที่เช็ดกระจกตู้โชว์ให้ออกไปก่อน เหลือเพียง
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คนในครอบครัวที่ได้ชมละครโรงเล็กซึ่งน�ำแสดงโดยราตรีและพิรัล
บทบาทก็เดิมๆ เหมือนเคย คือราตรีเป็นฝ่ายบ่น ส่วนพิรลั เป็นฝ่ายฟัง
แบบเข้าหูซ้ายทะลุออกหูขวา ไม่ได้ซึมซาบเข้าไปในสมองเลยสักนิด
ชายหนุม่ ทิง้ ตัวนัง่ บนโซฟาเดีย่ ว ยกมือปิดปากหาวหวอดพลางเสยผม
ดกด�ำที่ยุ่งนิดๆ ให้เข้าที่ เพราะไม่ได้จัดการให้เรียบร้อยก่อนลงมาข้างล่าง
เป็นไปในแบบที่พิสินีค่อนขอดเสมอว่า
'พี่พิน่ะ ตื่นปุ๊บก็หิวปั๊บ ไม่มีอารมณ์ท�ำอะไรนอกจากกิน'
'ก็คนมันเหนือ่ ยนีย่ ายเพิรล์ ท�ำงานมาทัง้ วัน กลับถึงบ้านก็อยากนอน
อย่างเดียวเลย อีกอย่าง...อาหารเช้าก็ส�ำคัญที่สุด จะไม่ให้พี่กินได้ไง'
'ถ้าพีเ่ ทีย่ วให้มนั น้อยหน่อยก็คงไม่เหนือ่ ยนักหรอก แล้วมือ้ เช้าของพี่
น่ะเหรอ...ขอโทษที ตอนนี้เขาเรียกมื้อเที่ยงแล้วนะพี่'
น้องสาวว่า ท�ำตัวเหมือนเป็นแม่คนที่สองในบางที
เมื่อผู้หญิงสองคนที่แวดล้อมอยู่รอบตัวชอบวุ่นวายจัดระเบียบชีวิต
ให้เขานัก พิรลั จึงไม่ตอ้ งการให้มคี นทีส่ ามมาช่วยอีกแรง จึงตัง้ มัน่ ว่าจะไม่มี
'เมีย' เป็นตัวเป็นตนจนกว่าพิสินีจะแต่งงานออกเรือนไปก่อน
"ตาพิ นี่แกฟังแม่พูดบ้างหรือเปล่า"
ราตรียืนค�้ำหัวลูกชายถามอย่างเหลืออด ซึ่งฝ่ายนั้นท�ำตัวกวนโมโห
ได้ดเี ยีย่ ม เงยหน้าขึน้ มองเธอแล้วว่าไปคนละทางกับเรือ่ งทีถ่ กู ถามหน้าตาเฉย
"หิวจังเลยฮะแม่ วันนี้มีอะไรกินมั่ง"
"ตาพิ!" ราตรีแผดเสียงลั่น ขณะที่สามีกับลูกสาวกลั้นยิ้มกันจน
เมื่อยแก้ม ไม่กล้าปล่อยเสียงหัวเราะออกไป กลัวถูกถล่มใส่เป็นเพื่อนพิรัล
ด้วยนั่นเอง
"อย่าเสียงดังสิฮะแม่ เดีย๋ วก็เจ็บคอหรอก แล้วท�ำหน้าบึง้ แบบนีไ้ ม่ดนี ะฮะ
ผิวจะเหีย่ วย่นเร็ว ต้องเสียตังค์ยดื ก่อนก�ำหนดอีก" ลูกชายหัวแก้วหัวแหวน
เตือนด้วยความหวังดีท�ำเอามารดาโกรธจนควันแทบออกจากหู จึงเริ่ม

ยิง
่ เกลียด (เธอ) ยิง
่ เจอรัก

16

รายการเทศนาโปรดเขาเป็นชุด ทัง้ เรือ่ งเมือ่ คืนและเรือ่ งทีเ่ ขาเพิง่ ก่อขึน้ เมือ่ กี้
หากพิรลั เคยชินกับเรือ่ งแบบนีด้ แี ล้ว จึงปล่อยให้มารดาว่ากล่าวตามใจชอบ
ไม่โต้เถียงเพื่อให้เรื่องยุติเร็วที่สุด จนเห็นเธอหายใจหอบ หมดค�ำพูด ไม่รู้
จะสรรหาอะไรมาสั่งสอนแล้ว ชายหนุ่มถึงได้ถามหน้าซื่อ
"จบแล้วใช่ไหมฮะ ผมจะได้ไปกินข้าวเสียที"
"ตาพิ โอย...แก...แม่ไม่รจู้ ะพูดกับคนอย่างแกยังไง แกถึงจะซึง้ ถึงจะ
เข้าใจ ที่เสียเวลาพูดทั้งหมดนั่น สีซอให้ควายฟังแท้ๆ"
ลูกชายยักไหล่ ไม่สะทกสะท้านที่ถูกเปรียบเป็นสัตว์มีเขาตัวด�ำ
เป็นเหนี่ยง ซ�้ำยังบอกหยิ่งๆ
"ผมเข้าใจที่แม่พูดมาทั้งหมดนั่นแหละ เพียงแต่ไม่อยากท�ำตาม
เท่านั้น เป็นอันว่าเรื่องผมกับหนูปีนป่ายอะไรนั่นจบกันแล้วนะฮะ"
ราตรีขงึ ตาดุใส่ อยากจะทุบพ่อตัวร้ายสักปึก้ แต่รวู้ า่ ท�ำไปก็ไร้ประโยชน์
มีแต่เปลืองแรงและเจ็บมือฟรี เพราะพิรลั ไม่ใช่ไม้ออ่ นดัดง่าย แต่เป็นไม้แก่
ดัดยาก แถมยังเหนียวเกินแกงอีกต่างหาก ปิ่นแก้วเองก็ไม่ได้กระตือรือร้น
อยากได้เขาเป็นเขยขวัญอีกแล้วด้วย ยิ่งคิดราตรีก็ยิ่งหงุดหงิดลูกชายที่
ไม่ได้ดั่งใจ จึงกระแทกเสียงบอกอย่างขุ่นเคืองติดประชดประชันนิดๆ
"ถึงฉันไม่อยากจบ แต่ทางโน้นเขาก็โทรมาขอจบเรื่องนี้ไปเรียบร้อย
แล้วย่ะ แกวางใจได้เลยว่าไม่มีวันได้เป็นเขยเขาเด็ดขาด...ไม่มีใครเขา
อยากได้แกไปท�ำพันธุ์แล้ว!"
พิรัลหรือจะเดือดเนื้อร้อนใจ กลับยิ้มกริ่มสมใจไปน่ะสิ!
ก่ อ นกลั บ เชี ย งใหม่ ไปรยามี นั ด สั ง สรรค์ กั บ เพื่ อ นสนิ ท ที่ เ รี ย น
มหาวิทยาลัยเดียวกัน ซึ่งหลังจากเรียนจบต่างก็แยกย้ายกันไปตามทาง
หญิงสาวกลับบ้านทางภาคเหนือ ส่วนเพื่อนที่เป็นชาวกรุงแต่ก�ำเนิดก็
ปักหลักท�ำงานอยูท่ นี่ ี่ นานๆ ถึงจะได้รวมตัวกันที จึงไม่มีใครปล่อยโอกาสนัน้
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ให้ผ่านเลยไป
อันที่จริงคืนนี้ปิ่นแก้วก็มีนัดกับราตรีเหมือนกัน แต่เธอไม่ได้ขอร้อง
แกมบังคับให้ลูกสาวตามไปเผื่อจะได้พบพิรัลอีก
ปิ่นแก้วเป็นผู้หญิงใจเด็ด เมื่อบอกว่า 'ไม่' ก็คือไม่อย่างเด็ดขาด
ไม่มีโอกาสส�ำหรับพิรัลอีกต่อไป...
แต่ชายหนุ่มคงไม่รู้สึกรู้สมอะไร เพราะต้องการแบบนั้นตั้งแต่ต้น
ส่วนตัวไปรยารู้สึกเสียหน้านิดหน่อยที่ถูกผู้ชายปฏิเสธ แม้จะไม่ได้ยินเป็น
ค�ำพูดชัดๆ แต่พฤติกรรมหลบเลี่ยงของเขาก็ไม่ต่างจากการปฏิเสธซึ่งหน้า
นั่นแหละ
หญิงสาวเดินเข้าไปในสวนอาหารซึ่งเป็นเรือนยกพื้นสูงอยู่กลางบึง
กวาดตามองหาใบหน้าที่คุ้นเคย ก่อนยิ้มเมื่อเห็นเพื่อนสนิทสามคนโบกมือ
พลางร้องเรียก
"ทางนี้...ยายปาย ทางนี้..."
"โทษทีที่มาสายไปหน่อย"
หญิงสาวบอก ทิง้ ตัวนัง่ บนเก้าอีว้ า่ ง ลมราตรีพดั โชยเย็นสบาย เพราะ
โต๊ะนีอ้ ยูต่ ดิ ระเบียงไม้ ไม่มหี ลังคาหน้าจัว่ คลุมหัวเหมือนพืน้ ทีต่ รงกลางเรือน
"ไม่เป็นไร...เราเข้าใจ สาวบ้านนอกไม่ค่อยได้เข้ากรุงก็กะเวลาใช้รถ
ใช้ถนนไม่เก่งอย่างนี้แหละ"
กมลาจีบปากจีบคอว่า เรียกเสียงหัวเราะจากเพื่อน แม้แต่ไปรยาก็ยัง
หัวเราะด้วย ไม่ถอื สาหาความอะไร เพราะรูว้ า่ เพือ่ นพูดเล่นอย่างคะนองปาก
ให้เป็นเรื่องตลกมากกว่าจะดูถูกกันจริงจัง
สีส่ าวกินข้าวพลางพูดคุยกันอย่างสนุกสนาน ขุดคุย้ เรือ่ งเก่ามาหยอกล้อ
และแลกเปลีย่ นประสบการณ์ใหม่ๆ ทีพ่ บเจอมาให้ฟงั ทัง้ จากการท�ำงานและ
การท่องเที่ยว จนกระทั่งดวงดาวถามขึ้นอย่างขลาดอายในตอนหนึ่ง
"ปาย...ช่วงปลายเดือนหน้าเธอลงมากรุงเทพฯ อีกครั้งได้ไหม"
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คนถูกขอร้องเลิกคิ้วเรียวขึ้นเล็กน้อยอย่างฉงน "ท�ำไมเหรอ"
"คือ...เราจะหมั้นปลายเดือนหน้านี้"
"หา!?" เพือ่ นทุกคนร้อง ทิง้ ช้อนลงบนจานอย่างพร้อมเพรียงโดยไม่ตอ้ ง
มีผกู้ ำ� กับจังหวะ เสาวนียท์ กี่ ำ� ลังดืม่ น�ำ้ ถึงกับส�ำลักไอแค่กๆ ไปรยาจึงเอือ้ มมือ
ไปลูบหลังให้ โดยที่สายตาไม่คลาดจากใบหน้าซับสีเรื่อของเพื่อนที่นั่งอยู่
ฝั่งตรงข้าม
"จริงเหรอดาว"
"จ้ะ...คุณแม่เพิ่งไปดูฤกษ์มาวันนี้เอง"
"กับใคร! เธอมีแฟนเมือ่ ไหร่ ท�ำไมไม่บอกพวกเรามัง่ เก็บเงียบมาบอก
เอาตอนทีจ่ ะหมัน้ อยูเ่ ดือนสองเดือนแล้วอย่างนีน้ ะ่ เหรอ!" กมลาทีน่ งั่ อยูข่ า้ งๆ
โวยวายถามขึ้นเป็นชุด
"ก็เราไม่แน่ใจในตัวเขานี"่ ดวงดาวอุบอิบตอบ ใช้ชอ้ นเขีย่ ข้าวในจาน
แก้เขิน "ตอนแรกเขาเจ้าชู้จะตาย เรายังคิดว่าเขามาล้อเล่น มาแน่ใจว่าเขา
จริงจังก็ตอนที่สารภาพรักและขอแต่งงานด้วยนี่แหละ"
"เธอรู้จักกับเขามานานเท่าไหร่หา"
"สามครึ่ง..." ดวงดาวตอบไม่เต็มเสียงเท่าไหร่
เสาวนีย์หายใจแรง มองเพื่อนตาโต "ตั้งสามปีครึ่งเชียวเหรอ! นี่เธอ
แอบคบกับเขามาตัง้ แต่ตอนทีพ่ วกเรายังเรียนอยูด่ ว้ ยกัน แล้วเก็บเป็นความลับ
นานขนาดนั้นได้ยังไง!"
"ไม่ใช่สามปีครึ่งนะนี...สามเดือนครึ่งต่างหาก..."
ดวงดาวแก้ไขให้ถูกต้อง ท�ำเอาเพื่อนสาวคนเดิมตาพองแทบจะพลัด
ออกจากเบ้า อุทานเสียงลั่น
"สามเดือนครึ่ง!"
"จ้ะ" คนมีความรักตอบอ่อยๆ
"ไม่เร็วไปหน่อยเหรอ เพิ่งจะรู้จักกันแค่สามเดือนครึ่งก็ตกลงใจ
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รับหมั้นเขาแล้ว" ไปรยาท้วงบ้าง
"เราก็วา่ มันเร็วเหมือนกัน แต่เขาอยากหมัน้ ไว้กอ่ น และกว่าจะถึงวันหมัน้
ก็อีกตั้งห้าสิบหกวัน..."
"ถึงขนาดนับวันรอเชียวเรอะ!" เสาวนียแ์ ทรกถามทัง้ ทีย่ งั ตาพองไม่เลิก
"แน่ใจหรือว่ารักเขาจริงน่ะ"
"เราไม่เคยรูส้ กึ แบบนีก้ บั ใครมาก่อน เวลาทีอ่ ยู่ใกล้เขา เรามีความสุข
มาก..."
ดวงดาวพูดด้วยท่าทางเคลิม้ ฝัน กมลากับเสาวนียเ์ ห็นแล้วทนไม่ไหว
ท�ำท่าเหมือนจะอาเจียน ขณะที่ไปรยาวางหน้านิ่ง ก่อนถามเสียงเรียบ
"แล้วจะหมั้นกันสักกี่ปี"
"คงไม่ถึงปีหรอก พี่ภพบอกว่าหมั้นกันสักสี่ห้าเดือนก็พอแล้ว"
"เธอยังรู้จักเขาไม่ดีพอเลยนะ"
"แล้วจะให้รจู้ กั กันสักขนาดไหนล่ะ บางคนคบกันเป็นสิบปี อยูด่ ว้ ยกัน
ไม่ถึงปีก็เลิกกัน เพราะฉะนั้นจะเอาเวลาคบหามาวัดอนาคตไม่ได้หรอกนะ
เราเชือ่ ว่าเขาจริงใจต่อเรา แม่เขาก็ใจดีกบั เรามากด้วย ชีวติ คูข่ องเราไม่นา่ จะ
มีปัญหาอะไร"
"แล้วความเจ้าชู้ของเขาล่ะ"
"เขาหยุดตั้งแต่ตอนที่เจอเราแล้ว"
"ใครบอก" เสาวนีย์แหวเสียงแหลม
"เขาบอกเราเอง" ดวงดาวตอบตามตรง
"โธ่เอ๊ย...ยายดาว เธอมันหัวอ่อน ใครพูดอะไรก็เชือ่ หมด" กมลาชีห้ น้า
ว่าเข้าให้ "ผู้ชายมีหรือจะทิ้งลายเสือง่ายๆ"
"แม่เขาก็ยืนยันด้วยนะ"
"แม่ลูกก็ต้องเข้าข้างกันอยู่แล้ว"
"แต่เราเชื่อเขานะ"

ยิง
่ เกลียด (เธอ) ยิง
่ เจอรัก

20

"อย่าเชื่อในสิ่งที่ยังไม่ได้พิสูจน์" เสาวนีย์บอกเสียงเข้มพอกับสีหน้า
"ดีนะที่เธอบอกเราก่อนรับหมั้น ไม่งั้นคงแก้ไขอะไรไม่ทันแน่"
"พวกเธอจะไม่ให้เราหมั้นกับเขาเหรอ..."
"ไม่ต้องท�ำเสียงเหมือนจะขาดใจอย่างนั้นหรอกน่า" เสาวนีย์ว่าพลาง
ค้อนปะหลับปะเหลือก "พวกเราแค่อยากพิสจู น์วา่ เขาทิง้ ลายเสือแล้วจริงหรือ
ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง...เขาก็ดีพอส�ำหรับเธอในระดับหนึ่ง"
"แล้วจะพิสูจน์ยังไงล่ะ" ดวงดาวถามอย่างกล้าๆ กลัวๆ
"ขอฉันคิดก่อน"
เสาวนียย์ กมือจับคางอย่างครุน่ คิด ขณะทีค่ นอืน่ รวบช้อน หมดความ
อยากอาหารโดยสิ้นเชิง
ไม่มี ใครคิดว่าดวงดาวจะได้แต่งงานเป็นรายแรก...หญิงสาวเป็น
ผูห้ ญิงหน้าตาธรรมดา อุปนิสยั ส่วนตัวเป็นคนเรียบร้อยและขีอ้ าย สมัยเรียน
มีคนมาชอบพอเธอบ้างเหมือนกัน แต่ความที่ไม่กล้ากับเรื่องแบบนั้น จึง
ใช้เพื่อนเป็นโล่ป้องกันตัวมาโดยตลอด
นอกเหนือจากความประหลาดใจ พวกเธอก็มคี วามเป็นห่วง...กลัวเพือ่ น
จะถูกหลอก ถ้าไม่หาทางพิสูจน์ 'ว่าที่เพื่อนเขย' ให้แน่ใจ พวกเธอคง
หาความสบายใจไม่ได้แน่
ดวงดาวรอคอยค�ำตอบจากเพื่อนด้วยใจตุ๊มๆ ต่อมๆ ผลลัพธ์ที่รออยู่
ปลายทางท�ำให้เธอคิดหนัก ใจหนึง่ อยากปรามเพือ่ นให้ลม้ เลิกสิง่ ทีค่ ดิ จะท�ำ
แต่อีกใจหนึ่งก็อยากรู้ความจริงว่าคนรักเป็นเช่นไรกันแน่
หญิงสาวกวาดตามองไปรอบตัวราวกับจะค้นหาความกล้าให้เจอ
ในความมืด ชะงักกึกเมือ่ เห็นชายหนุม่ กลุม่ หนึง่ เดินมาตามทางปูอฐิ คดเคีย้ ว
จากลานจอดรถ ตัดผ่านสนามที่มีไม้ประดับตกแต่งมาจนถึงบันไดเรือน
ดวงตากลมโตเบิกขึ้นเล็กน้อยอย่างประหลาดใจ
"นั่นพี่ภพนี่"
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เสียงร้องอย่างดีใจท�ำให้สามสาวที่ขมวดคิ้วนิ่วหน้าอย่างใช้ความคิด
หันขวับไปมองเป็นตาเดียว
"พวกเธออยากรูจ้ กั แฟนเราใช่ไหม บังเอิญจริง เขาก็มาทีน่ กี่ บั เพือ่ นด้วย
เดี๋ยวจะแนะน�ำให้รู้จักนะ"
"ไม่ต้อง" เสาวนีย์รีบห้าม และหันไปบอกเพื่อนที่น่ังอยู่ฝั่งตรงข้าม
ด้วยความคิดเร็วจี๋ "ยายกุ้งจ่ายค่าอาหารไปก่อน เดี๋ยวค่อยหารกันทีหลัง
ส่วนยายดาวกับยายปายตามฉันมานี่ อย่าให้เขาเห็นพวกเธอเชียวนะ"
"จะท�ำอะไรน่ะนี" ไปรยาถามอย่างข้องใจ ขณะทีป่ ล่อยตัวไปตามแรงดึง
ของเพื่อน โดยมีดวงดาวเดินแกมวิ่งตามหลังมาอย่างไม่เข้าใจ เหลียวมอง
กมลาที่ถูกทิ้งและชะเง้อมองคนรักที่ก�ำลังเดินขึ้นเรือนมา ก่อนวกสายตา
มองเพื่อนสาวที่อยู่หน้าสุดอย่างงุนงงสงสัย
เสาวนีย์เหลียวกลับไปมองเพื่อน ตอบด้วยใบหน้ายิ้มย่อง
"เราจะพิสูจน์ลายเสือของเขายังไงล่ะ"
สถานทีท่ เี่ สาวนียพ์ าเพือ่ นไปประชุมคือหน้าห้องน�ำ้ หญิงอันเงียบสงบ
หลังจากมองซ้ายมองขวาจนแน่ใจว่าไม่มีใครอยู่ในรัศมี เธอก็กระซิบบอก
แผนเด็ดให้เพือ่ นรู้ ตอนแรกไปรยาก็เงีย่ หูฟงั อย่างสนใจเช่นเดียวกับดวงดาว
แต่พอฟังจบก็ตัวแข็งทื่อ มองหน้าเพื่อนอย่างตกใจแกมคาดไม่ถึง ก่อน
ส่ายหน้าหวือ ปฏิเสธเป็นพัลวัน
"ไม่เอา! เป็นตายยังไงเราก็ไม่เล่นด้วยเด็ดขาด จะให้เราท�ำเรื่อง
น่าอายแบบนั้นได้ยังไง ไม่เอา!"
"น่า...ปาย เพื่อเพื่อนนะ พิสูจน์กันจังๆ ไปเลยว่าลับหลังยายดาว
เขาเป็นคนยังไง วิธีนี้แหละเด็ดสุด"
"ด้วยการให้เราไปยั่วยวนเขานี่นะ..." ไปรยาท�ำหน้าเหมือนจะร้องไห้
หรือไม่ก็บีบคอต้นคิดให้ตาย
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"ไม่ใช่ยวั่ ยวน" เสาวนียร์ บี แก้กอ่ นจะถูกฆาตกรรม "แค่แกล้งเล่นหูเล่นตา
ท�ำเป็นสนใจเขานิดหน่อย...ดูซวิ า่ เขาจะท�ำยังไง ปายเหมาะกับหน้าทีน่ ที้ สี่ ดุ
เพราะปายไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ เขาคงไม่เคยเห็นปายมาก่อน แล้วปายก็สวย
รูปร่างก็ดี เนีย่ ...ถอดเสือ้ นอกออกอวดเสือ้ พอดีตวั สวยๆ ของปาย รับรองว่า
พวกผู้ชายต้องมองตรึม"
เพือ่ นสาวว่าพลางขยับเข้าไปช่วยถอดเสือ้ นอกสีดำ� เนือ้ บางออก ไปรยา
ต้องยื้อไว้ด้วยความกระดากใจ
"ไปจ้างผู้หญิงอื่นเถอะ"
"ไม่ได้หรอก...เรือ่ งแบบนี้ใช้คนรูจ้ กั ดีกว่า จะได้ไม่เดือดร้อนทีหลังด้วย
นะ...ปาย...ช่วยกันหน่อยเถอะ ไม่ยากส�ำหรับปายหรอก คิดว่าเป็นละคร
เวทีอกี เรือ่ งหนึง่ แล้วกัน สมัยเรียนปายก็ขนึ้ เวทีบอ่ ยๆ อยูแ่ ล้วนี่ น่า...ปาย...
ท�ำเพื่อเพื่อนสักหน นะ...นะ..." เสาวนีย์หว่านล้อมระคนอ้อนสุดฤทธิ์
ไปรยาท�ำหน้าปัน้ ยาก มองดวงดาวซึง่ หน้าขาวซีดราวกระดาษ ท่าทาง
หวาดหวั่นกับสิ่งที่คิดจะท�ำไม่น้อยเหมือนกัน
"ว่าไงดาว" ถามด้วยความหวังว่าต้นเรือ่ งจะไม่เล่นด้วย เสาวนียจ์ ะได้
เลิกตื๊อ แต่ดวงดาวกลับตอบว่า
"ความจริงเรากลัวนะ แต่เราก็อยากรู้เหมือนกันว่าเขาเป็นคนยังไง
ช่วยเราหน่อยเถอะนะปาย"
คนถูกขอร้องกลอกตาขึ้นข้างบนพลางถอนใจเฮือก
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บทที่

2

"ที่นี่บรรยากาศไม่เลว"
พิรลั ออกปากชมอย่างพึงพอใจหลังจากกวาดตามองไปรอบบริเวณ...
สวนอาหารแห่งนี้ค่อนข้างกว้าง มีความเป็นธรรมชาติแทรกซึมอยู่ ใน
บรรยากาศ ไม่วา่ จะเป็นเรือนใหญ่ทยี่ กพืน้ สูงอยูก่ ลางบึง มีลมร�ำเพยพัดโชย
ให้ความเย็นสบายโดยไม่ตอ้ งพึง่ เครือ่ งปรับอากาศ และลมนัน้ ก็หอบกลิน่ หอม
ของพันธุ์ ไม้ราตรีที่ปลูกอยู่รายรอบมาแตะจมูกให้ความรู้สึกดีไปอีกแบบ
พืน้ ทีใ่ ช้สอยในร้านก็ได้รบั การตกแต่งอย่างลงตัวไม่ขดั ตา...โต๊ะแต่ละตัว
อยู่ห่างกันพอประมาณเพื่อให้ลูกค้ามีความเป็นส่วนตัว ไม่แออัดเหมือน
บางร้านที่พนักเก้าอี้แทบจะเกยกัน
"น้องดาวชอบมาที่นี่น่ะ กูก็ว่าที่นี่บรรยากาศดี อาหารก็อร่อยใช้ได้"
เอกภพบอกด้วยรอยยิม้ เปีย่ มสุขเมือ่ นึกถึงคนรักสาว ซึง่ แม้จะคบหากัน
ไม่นาน แต่ใจก็บอกว่าใช่เลย...คนนีแ้ หละคือคนส�ำคัญทีช่ วี ติ เขาจะขาดเสียมิได้
พิรัลตีสีหน้าชนิดหนึ่ง...ค่อนไปทางเย้ยหยัน ในสายตาเขา ดวงดาว
เป็นผู้หญิงที่จืดชืด ยากที่จะเชื่อเหลือเกินว่าเอกภพจะหยุดความพอใจ
ทั้งหมดไว้ที่เธอคนเดียวได้ จนถึงบัดนี้ก็ยังท�ำใจเชื่อไม่ลง
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"ยายน้องดาวคนนั้นน่ะเหรอ" ถามเพื่อความแน่ใจและแอบหวังลึกๆ
ว่าจะเป็นดาวอื่นที่เฉิดฉายกว่า แต่เพื่อนหนุ่มกลับพยักหน้ารับหงึกๆ
"ฮือ่ ...คนนัน้ แหละ กูควั่ อยูด่ าวเดียว วันทีส่ ามสิบเดือนหน้ากูจะหมัน้
กับน้องดาว พวกมึงต้องมาให้ได้นะ ไม่มามีเตะกันทีหลังแน่"
"นี่มึงเอาจริงเหรอ"
"จริงดิ ใจกูน่ะอยากแต่งวันนี้พรุ่งนี้เลยด้วยซ�้ำ"
"อะไรจะอยากลงนรกเร็วขนาดนั้น"
เพือ่ นหนุม่ ถึงกับส�ำลัก วางแก้วเบียร์ลงแทบไม่ทนั ก่นว่าตัวการเสียงขรม
"ไอ้เวร พูดซะเสียหมด แต่งงานนะเว้ย ไม่ได้ลงไปหายมบาล"
"ไอ้พมิ นั ไม่เข้าใจคนมีความรักหรอก เพราะมันไม่เคยรักใครนอกจาก
ตัวเอง" เดชาที่นั่งข้างเอกภพออกหน้าช่วยอีกแรง
พิรัลปรายตามองแนวร่วมที่เป็นคุณพ่อลูกสองอย่างเยาะหยัน
"จะให้กเู อาอย่างมึงน่ะเหรอ...อยูด่ ไี ม่วา่ ดี หาห่วงผูกคอ แล้วเป็นไง...
มีลูกกวนตัวมีเมียกวนใจ จะไปไหนท�ำอะไรก็ต้องรายงานเมียหมด"
"ก็กูไม่อยากให้เค้าเป็นห่วง..." เดชาแก้ตัว "ว่าแต่มึงเหอะ อายุขึ้น
เลขสามแล้วนา ไม่คดิ จะคบหาผูห้ ญิงคนไหนจริงจังบ้างเหรอ จะหวงความโสด
ไปถึงไหน ไอ้ภพมันยังคิดลงจากคานแล้วเลย"
"แม่กูบ่นแบบนั้นทุกวัน มึงไม่ต้องมาบ่นซ�้ำหรอก อย่าท�ำตัวเป็นแม่
คนที่สามของกูเลย เซ็งว่ะ..."
ชายหนุ่มโบกมือปรามเพื่อนอย่างเบื่อหน่ายจริงๆ...ไม่รู้ว่าความโสด
มันมีพษิ มีภยั อะไรนักหนา คนรอบข้างถึงชอบยุยงส่งเสริมให้สลัดมันทิง้ ไปนัก
"กูแค่เตือนไว้ กลัวมึงมีลูกไม่ทันใช้" เดชาไม่ยอมเลิกราง่ายๆ
"จะให้กมู ลี กู ทันใช้แบบมึงน่ะเหรอ" พิรลั ท�ำเสียงและสายตาเยาะเพือ่ น
อีกครั้ง "ทันใครใช้กันแน่วะ มึงใช้มันหรือมันใช้มึง เท่าที่เห็นรู้สึกว่าลูก
ใช้มึงอยู่นะ"
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"มันยังเด็ก...เอาไว้ให้มนั โตกว่านีส้ กั สิบปีสบิ ห้าปีกค็ งจะใช้งานมันได้
มั่งหรอก"
"ไม่ใช่ต้องเหนื่อยกับการวิ่งไล่จับมันตามผับตามบาร์อีกเหรอ"
พิรัลขัดคออย่างอดไม่ได้อีกครั้ง ท�ำเอาเพื่อนบ่นพึมพลางถลึงตาขุ่น
ใส่
"จะพูดกันได้ไม่นานก็เพราะปากอย่างนี้แหละว้า"
พิรลั หัวเราะหึๆ เติมเบียร์ให้ตวั เองและเพือ่ น หากพอรินเสร็จอีกฝ่ายกลับ
ไม่ยอมยกขึน้ ดืม่ ท�ำตาค้าง ตัวแข็งทือ่ ราวกับถูกคาถานะจังงัง เขาเห็นเข้า
ก็เลิกคิ้วเข้มขึ้นเล็กน้อยอย่างพิศวง
"เป็นไรวะ"
"แม่โว้ย...ผู้หญิงคนนั้นหุ่นดีฉิบเป๋ง"
เดชาคราง มองข้ามไหล่กว้างของเพื่อนไปตาแทบไม่กะพริบ พิรัล
เหลียวมองตามแล้วก็เกิดอาการหายใจสะดุด เพราะผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่แค่
หุ่นดีจริงอย่างที่เดชาพูด ใบหน้าของเธอยังอยู่ในขั้น 'สวย' มากอีกด้วย...
แต่สิ่งที่ดึงดูดความสนใจเขามากที่สุดคือเรือนผมดกด�ำเป็นเงางามอย่าง
น่าสัมผัสนั่น
ผู้ชายหลายคนมองเธอตาปรอยอย่างติดใจ แต่หญิงสาวไม่สนใจใคร
กวาดตามองไปรอบบริเวณราวกับหาใครสักคน และมาหยุดลงที่โต๊ะของ
สามหนุ่ม
ริมฝีปากรูปกระจับแย้มยิ้มหวาน แล้วร่างเพรียวระหงก็ตรงดิ่งมาหา
ราวกับลูกธนูพุ่งตรงสู่เป้าหมาย...
ไม่มีใครรู้ว่าภายใต้ท่าเดินอย่างสาวมั่นของไปรยาคือความอายสุดๆ
เมื่อต้องก้าวเข้าไปในสวนอาหารเพื่อกระท�ำการ 'พิสูจน์ลายเสือ' โดยสวม
เสื้อแขนกุดที่ยาวเลยเอวมานิดหนึ่ง กับกระโปรงสูงเหนือเข่าหนึ่งฝ่ามือ
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ส่งผลให้เธอดูเป็นสาวเปรี้ยวขึ้นทันตา ทั้งที่ตอนแรกการแต่งกายของเธอ
จัดได้ว่าเรียบมาก ไม่น่าเชื่อว่าแค่ถอดเสื้อนอกกับปล่อยผมยาวสลวย
ระแผ่นหลังจะเปลี่ยนบุคลิกเธอได้ในพริบตาแบบนั้น
หญิงสาวท�ำเป็นไม่รไู้ ม่ชกี้ บั สายตาทีม่ องมา พยายามคิดว่าคนพวกนัน้
เป็นหัวเผือกหัวมันเพือ่ ลดความประหม่าเหมือนตอนขึน้ เวทีละครเป็นครัง้ แรก
เพราะถ้าไม่คิดเช่นนั้น ขาเธอคงได้ขวิดด้วยความอายเป็นแน่
ใจก็นึกก่นว่าเพื่อนจอมวางแผนและตัวเองที่บ้าจี้ยอมเล่นตามแผน
บ้าๆ นี่ไปตลอดทาง...
จริงอยู่...สมัยเรียนพวกเธอเคยเล่นอะไรแผลงๆ กันบ่อย หนักหนา
กว่านี้ก็มี แต่นั่นเธอเป็นเพียงผู้ชม ไม่ได้เป็นผู้แสดงน�ำ และเรื่องพวกนั้น
ก็ไม่เหมือนเรื่องที่เธอจะท�ำในตอนนี้...ความคิดเรื่องการเล่นหูเล่นตากับ
ผู้ชายท�ำให้เธอกระอักกระอ่วน เพราะไม่เคยท�ำอะไรแบบนี้มาก่อน
นี่ถ้าปิ่นแก้วรู้เข้าว่าลูกสาวคนเดียวที่เธอภูมิใจนักหนามาเล่นอะไร
แบบนี้ล่ะก็...มีหวังลมจับแน่!
'มนั ก็เหมือนการล้อเล่นกับเพือ่ นน่ะปาย ถ้าเขาดีพอเป็นเพือ่ นเขยเราได้
มันก็แค่ตลกในหมูเ่ พือ่ นฝูงเท่านัน้ ...แต่ถา้ เขาชีกอกับเธอก็ซดั เปรีย้ งเลยนะ
อย่าเอาไว้...ยายดาวของเราจะได้หูตาสว่างซะที'
แว่วเสียงของเพื่อนยังก้องอยู่ในหู...
เสาวนียก์ พ็ ดู แบบนัน้ ได้ส...
ิ อีกฝ่ายเป็นแค่ผเู้ ขียนบทและผูก้ ำ� กับ ไม่ได้
เป็นคนขึ้นเวทีแสดงบทน่าอายนี้เองนี่...ไปรยานึกเคือง แต่เธอก้าวมาไกล
เกินกว่าจะถอยหลังกลับแล้ว ยังไงก็ต้องเล่นต่อจนจบล่ะ
เอาเถอะ...หญิงสาวคิดอย่างตัดใจ...แค่โปรยยิ้มหวาน ท�ำตาหวาน
และพูดจาหวานๆ (ตามแผน 'สามหวาน' ของเสาวนีย)์ เพือ่ ดูทา่ ทีเขาสักหน่อย
ไม่น่าจะยากเย็นอะไร ถือเสียว่าท�ำเพื่อเพื่อนด้วย ดวงดาวจะได้รู้ธาตุแท้
ของผู้ชายที่ตัวเองชอบว่าเป็นยังไง ลับหลังเธอมีความประพฤติแบบไหน
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ที่พูดจาให้สัญญาสารพัดนั่น เป็นเรื่องจริงหรือโป้ปดให้ตายใจเล่นกันแน่
ว่าที่คู่หมั้นของดวงดาวมากับเพื่อนสองคน เมื่อเดินเข้าไปใกล้และ
เห็นพวกเขาถนัด ไปรยาก็ตอ้ งยอมรับว่าชายหนุม่ กลุม่ นีด้ ดู ที กุ คน...หล่อเหลา
และมีเสน่ห์ต่างกันไปคนละแบบ พวกเขาต้องสังกัดค่าย 'เสือผู้หญิง' อย่าง
ไม่ต้องสงสัย หลักฐานนั้นเห็นได้ชัดจากสีหน้าแววตาที่พวกเขาใช้มองเธอ
โดยเฉพาะผูช้ ายหน้าเข้มทีจ่ อ้ งมองเธออย่างพึงพอใจด้วยดวงตาคมพราวระยับ
ท�ำให้เธอหนาวๆ ร้อนๆ อย่างบอกไม่ถูก
หญิงสาวจ�ำกัดสายตาทีเ่ ป้าหมาย ตัดอีกสองหนุม่ ออกจากความสนใจ
เพือ่ ให้งานง่ายขึน้ จึงสมมติให้คนหนึง่ เป็นกะหล�ำ่ ปลี ส่วนคนทีม่ องเธออย่าง
น่าเกลียดจนน่าควักลูกนัยน์ตาให้กระเด็นออกนอกเบ้าเป็นพริกชีฟ้ า้ (น่าจะ
เหมาะกับผู้ชายที่มีดวงตาร้ายกาจอย่างเขาดี) ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้ไม่ระคายใจ
กับพวกเขามากนัก
"ตรงนีว้ า่ งหรือเปล่าคะ" หญิงสาวถามเสียงหวานปานจะหยด (จนตัวเอง
ยังขนลุกตัวเองเลย)
"ว่างครับ" ชายหนุ่มที่เธอสมมติว่าเป็นกะหล�่ำปลีเป็นคนตอบอย่าง
กระตือรือร้น
หน้าของไปรยายิม้ แต่ใจไม่ยมิ้ ด้วย คิดเพียงอย่างเดียวว่า...มันจะต้อง
จบลงโดยเร็วที่สุด...เธอจึงไม่มองใครนอกจากเอกภพ
ว่าทีค่ หู่ มัน้ ของดวงดาวเป็นหนุม่ หล่อสวยแบบทีส่ าวๆ ชอบ ไม่นา่ แปลก
ทีเ่ พือ่ นเธอจะหลงเขาหัวปักหัวป�ำขนาดนัน้ แต่นไี่ ม่ใช่เวลาทีจ่ ะมาชืน่ ชมเขา...
หญิงสาวเตือนตัวเองให้คิดถึงหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมาก่อน
...ยายนีว่าไงนะ อ้อ...ใช่ เล่นหูเล่นตากับเขานิดหน่อย...
ไปรยาจึงยิ้มใส่ตาเป้าหมายที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม
"เหงาบ้างไหมคะ"
"ไม่ครับ ผมมีเพื่อนมาด้วย" เอกภพตอบอย่างสุภาพ ท่าทาง
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ระมัดระวังตัว ไม่มีทีท่าอยากจะกระโจนใส่เธอเหมือนอีกสองคนที่ท�ำท่า
เหมือนหมาป่าจ้องงาบหนูน้อยหมวกแดงยังไงยังงั้น
"แต่ผมเหงาครับ อยากได้คนสวยอย่างคุณมาช่วยให้หายเหงาเหลือเกิน"
เดชาพูดออดอ้อน
ไปรยาฝืนยิม้ หวาน แต่คดิ ว่าคงออกมาแหยแฝ่นเต็มทีดว้ ยใจขยะแขยง
เต็มกลืน เธอไม่สนใจ 'นายกะหล�่ำปลี' หันกลับไปมองเอกภพอีกครั้ง ตั้งใจ
ให้เรื่องนี้จบภายในห้านาทีให้ได้
"รู้ไหมคะว่าฉันสนคุณตั้งแต่แรกเห็น"
เอกภพท�ำท่าอึดอัด เหลือบมองเพือ่ นอย่างขอความช่วยเหลือ ซึง่ พิรลั
ก็สนองตอบฉับไวด้วยสนใจแม่สาวตาคมผมสวยเป็นทุน
"มันไม่ว่างส�ำหรับคุณหรอกครับ แต่ผมน่ะว่างเสมอ"
ชายหนุ่มจบค�ำพูดด้วยรอยยิ้มเก๋แบบที่ละลายใจผู้หญิงให้อ่อนยวบ
แทบทุกราย แต่ไปรยาอยูน่ อกกรณีนนั้ หญิงสาวปรายตามองอย่างขยะแขยง
ก่อนเมินผ่านใบหน้าคมสันไปอย่างไม่ไยดีท�ำให้ชายหนุ่มงงเล็กน้อยที่
เห็นเธอมุ่งมั่นในตัวเพื่อนเขามากขนาดนั้น
"ท�ำไมล่ะคะ" ไปรยาแสร้งถามอย่างไม่เข้าใจ "หรือคุณมีภรรยาแล้ว"
"ยังครับ"
"แล้วท�ำไมถึงปฏิเสธฉันล่ะคะ ช่วยตอบให้ชัดๆ หน่อยได้ไหม ฉัน
ทนรับความผิดหวังอย่างไม่มีเหตุผลไม่ได้ด้วย" หญิงสาวว่าพลางจ้องตา
เขาอย่างค้นหาความจริง
เอกภพถอนใจ สบตาคมงามตรงๆ ก่อนให้ค�ำตอบอย่างหนักแน่น
จริงจัง
"ผมมีคนรักแล้วครับ ก�ำลังจะหมัน้ กับเธอในไม่ชา้ นี้ ถึงเราจะยังไม่ได้
เป็นอะไรกัน แต่ผมสัญญาว่าจะซื่อสัตย์ต่อเธอ ผมต้องท�ำตามสัญญานั้น"
ไปรยายิ้มอย่างจริงใจเป็นครั้งแรกกับค�ำตอบที่ได้รับ...เป็นอันว่า
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จบบทบาทที่เสาวนีย์เขียนให้เล่นเสียที
"คนรักของคุณเป็นคนที่น่าอิจฉามากค่ะ ฉันคงไม่รบกวนคุณแล้ว"
หญิงสาวบังคับตัวเองให้ลกุ ขึน้ ช้าๆ ไม่ทำ� ท่าเหมือนอยากจะกระโจนออกไป
จากจุดนั้น แล้วก็ต้องสะดุ้งโหยงเมื่อข้อมือถูก 'นายพริกชี้ฟ้า' คว้าไว้
"ผมว่างพอให้คุณรบกวนนะครับ"
ชายหนุ่มพูดเสียงนุ่มทุ้ม ดวงตาคมพราวระยับชวนขนลุก...นี่ถ้าเธอ
เป็นขนมหวาน เขาคงหยิบใส่ปากเคีย้ วไปแล้วแหงๆ...หญิงสาวปลดมือเขา
ออกอย่างไม่ปิดบังความรังเกียจ บอกเสียงกระด้าง เย็นชา
"ไม่ล่ะค่ะ ฉันชอบตัวจริง ไม่ชอบตัวส�ำรอง"
ว่าจบไปรยาก็ก้าวฉับๆ จากไปโดยไม่เหลียวกลับไปมองด้านหลัง
จึงไม่เห็นว่าชายหนุ่มมองตามมาด้วยอาการคอแข็งเพียงไร
พอพ้นสายตาคน หญิงสาวก็วิ่งไปหาเสาวนีย์ที่ลับล่อดูเหตุการณ์
อยู่แถวนั้น แล้วพากันหลบฉากไปรวมกลุ่มกับกมลาและดวงดาวซึ่งรอผล
ด้วยใจระทึกราวกับลุ้นผลเอ็นทรานซ์อีกรอบ
"เป็นไงมั่งปาย" ดวงดาวถามเสียงสั่น
"แฟนเธอใช้ได้ยายดาว เขาไม่สนเราเลย" ไปรยาสวมเสือ้ นอก รวบผม
ด้วยยางผ้าก�ำมะหยีส่ สี วย พลางเล่ารายละเอียดทัง้ หมดให้เพือ่ นฟัง สุดท้าย
ดวงดาวก็ถอนใจโล่งอกและยิ้มอย่างภาคภูมิ
"พี่ภพไม่ได้หลอกเราจริงด้วย"
"ฮือ่ ...เขาน่ะดี แต่เพือ่ นเขาน่ะเลวบรม บอกให้แฟนเธอเลิกคบเพือ่ น
พรรค์นี้เถอะ คบไปก็ไม่สร้างความเจริญให้หรอก" ไปรยาว่าด้วยน�้ำเสียง
เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันมิใช่น้อย "ใครพกโฟม เจล หรืออะไรที่ใช้ล้างได้มาบ้าง
ขอเราใช้ลา้ งมือหน่อยเถอะ ไอ้บา้ กามนัน่ มันจับมือเราด้วย ขยะแขยงจะแย่
อยู่แล้ว"
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"ตัวส�ำรอง"
เดชาพึมพ�ำค�ำนั้นอย่างติดใจหลายครั้งก่อนปล่อยเสียงหัวเราะก๊าก
ท่ามกลางสายตาขุ่นเคืองของพิรัลที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ขณะที่เอกภพ
มองเพื่อนทั้งสองยิ้มๆ
"ไอ้ภพ มึงก็เสน่หแ์ รงเหมือนกันนีห่ ว่า ผูห้ ญิงเห็นมึงเป็นตัวจริง ส่วน
ไอ้พเิ ป็นแค่ตวั ส�ำรอง" เดชาพูดแล้วหัวเราะต่อเนือ่ งอีกครัง้ อย่างอดไม่อยู...
่
น้อยครั้งนักที่จะได้เห็นหัวโจกผู้มีลูกล่อลูกชนแพรวพราวเสียหน้ายับเยิน
แตกเป็นเสี่ยงๆ จนต่อไม่ติดแบบนี้
พิรัลขุ่นขวางขนาดหนัก นึกคันมือคันเท้าขึ้นมาตงิดๆ
"มึงจะเก็บปากไว้กนิ ข้าว หรือจะให้กชู ว่ ยท�ำให้มนั ต้องหยอดน�ำ้ ข้าวต้มวะ"
"ใจเย็นน่าไอ้พิ...ก็เพิ่งเคยเห็นครั้งนี้แหละที่ผู้หญิงเห็นไอ้ภพดีกว่า
แถมแม่คณ
ุ ยังสะบัดใส่มงึ อย่างไม่ไยดีอกี ฮึ..." เดชาท�ำท่าจะระเบิดหัวเราะ
ออกมาอีกชุด แต่สายตาขุ่นขวางเหมือนหมาบ้าของเพื่อนหยุดเขาไว้ก่อน
กระนั้นรอยยิ้มชอบใจก็ยังซ่านอยู่เต็มใบหน้า
"ไอ้เดช..." ชายหนุม่ เรียกเพือ่ นอย่างข่มขู่ หรีต่ าแคบอย่างใช้ความคิด
จุดยิม้ เย็นทีม่ มุ ปากก่อนเปิดไพ่ตาย "ถ้ามึงยังไม่เลิกท�ำหน้าล้อเลียนกู คุณนิม่
ต้องได้รู้เรื่องที่มึงเกี้ยวแม่สาวนั่นเพราะเหงาในคืนนี้แน่"
ได้ผล...ใบหน้ายิม้ ๆ ของเพือ่ นจางหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนน�ำ้ ซึม
บนผืนทราย
"ไอ้พิ อย่าเล่นชั่วๆ อย่างนั้นนะโว้ย" เดชาร้องอย่างร้อนตัว
ชายหนุม่ เลิกคิว้ มองเพือ่ นยิม้ ๆ "ท�ำหน้าตาได้ดขี นึ้ กว่าเดิมแล้วนีห่ ว่า"
เดชาสบถเบาๆ อย่างหัวเสีย พิรลั หัวเราะเยาะเย้ยก่อนหันไปทางเพือ่ น
ที่นั่งชมลูกเดียว ตักเตือนอย่างหวังดีเต็มที่
"ถอนตัวถอนใจตอนนีย้ งั ทันนะไอ้ภพ แต่งงานไปแล้วต้องกลัวเมียหงอ
อย่างนี้เสียเชิงชายแย่"
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"ไม่ล่ะ...กูตัดสินใจแล้ว" เอกภพยืนยันอย่างมั่นคง
พิรัลท�ำหน้าเมื่อย "กูล่ะไม่เข้าใจจริงๆ ว่าพวกมึงคิดอะไรกัน อยู่ดี
ไม่ว่าดี หาห่วงมาผูกคอ...แต่งงานแล้วจะไปสนุกสนานอะไรเหมือนเดิมได้
ดูอย่างไอ้เดชสิ...กลัวเมียหงอ"
'คนกลัวเมีย' ท�ำท่าเข่นเขีย้ วเคีย้ วฟัน ขณะทีเ่ อกภพยิม้ ตอบสัน้ ๆ แต่
ได้ใจความที่สุดว่า
"เมื่อมึงรักใครสักคนมากพอ...จะเข้าใจเอง"
รักหรือ...
พิรัลได้ยินแล้วอยากหัวเราะก๊าก เขาไม่ได้ข�ำความหมายของมัน แต่
ข�ำที่ตัวคนพูดมากกว่า
เอกภพที่เขารู้จักและเคยตระเวนเที่ยวด้วยกันแบบถึงไหนถึงกันนั่น
ไม่เคยพูดจาแบบนี้ พวกเขาแข่งกันจีบหญิงมากหน้าหลายตา แสวงหา
ความสุขใส่ตวั กันตามความพอใจ ไม่เคยสนใจเรือ่ งความรัก...จะบอกว่ามัน
ไม่เคยอยู่ในสมองเลยก็วา่ ได้...ตอนทีเ่ ดชาแต่งงานแล้วตกอยู่ใต้อาณัตเิ มีย
ทุกอย่าง พวกเขายังช่วยกันเย้ยหยันเลยว่าด่วนคิดสั้น ผูกเงื่อนตายใส่คอ
ตัวเองแท้ๆ
คิดไม่ถึง...สี่ปีผันผ่าน เอกภพจะแปรพักตร์ และมีอาการน่าเป็นห่วง
กว่าคราวที่เดชาสละโฉด...เอ๊ย! สละโสดเสียอีก
"กู ไม่อยากเชื่อเลยว่าจะได้ยินอะไรแบบนี้จากปากมึง...น้องดาว
สอนมารึไงวะ"
"น้องดาวไม่ได้สอนให้กูพูด...แต่ความรักที่น้องดาวสอนให้กูรู้จัก
เป็นคนสอน"
เอกภพตอบเสียงนุ่ม ดวงตาพราวระยับเช่นคนที่มีความสุขสมหวัง
เต็มหัวใจ พิรลั ท�ำเสียงขลุกขลักในล�ำคอ แทบจะส�ำลักกับค�ำพูดชวนขนลุก
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ของเพื่อน
"พอเหอะ...เลิกพูดอะไรเลี่ยนๆ ซะที เสียดายเบียร์กับกับแกล้มว่ะ
ขอให้มันอยู่ในกระเพาะกูต่อไปเถอะ...อย่าให้มันต้องขย้อนออกมาเพราะ
ความเลี่ยนของมึงเลย เสียดายของ"
เอกภพส่ายหน้า มองเพื่อนอย่างขบขัน
"เออ...แล้วกูจะคอยดูเวลามึงมีความรักว่าจะมีอาการยังไง ดีไม่ดอี าจจะ
สาหัสกว่ากูก็ได้"
"นัน่ ดิ...กูละ่ อยากเห็นนักว่าผูห้ ญิงแบบไหนถึงจะจัดการไอ้จอมกะล่อน
อย่างมึงได้อยู่หมัด"
"ก็คงเป็นผูห้ ญิงทีห่ มัดหนักเอาการมัง้ ถึงจัดการกูได้อยูห่ มัดน่ะ" พิรลั
ยักคิ้วแผล็บ เล่นลิ้นตอบอย่างคะนองปาก "ถ้าแม่คุณหมัดไม่หนักจริง
ไม่มีทางน็อกกูได้หรอก"
"มันก็ ไม่แน่เสมอไปนะไอ้พิ...ถึงหมัดไม่หนัก แต่ถ้ารู้จักวิธีชกก็
เอาชนะได้ไม่ยากนา ดูอย่างกูสิ...ตอนแรกก็คิดว่าไม่ แต่พอเจอน้องดาว
บ่อยครั้งเข้า มันก็เหมือนถูกน้องดาวฮุคหมัดใส่กูตรงจุดเดิมครั้งแล้ว
ครัง้ เล่าจนต้องจอด" เอกภพยกตัวอย่าง ไม่วายวกกลับเข้าตัวอีกครัง้ ท�ำเอา
เพื่อนทั้งสองมองตาค้าง
"โอ้โห...ไอ้ภพ...ค�ำพูดของมึงแต่ละอย่าง บอกยีห่ อ้ ว่าเป็นโรคเลิฟมาเนีย
ขนาดหนักเลยนะเนี่ย"
"นั่นเด่ะ ตอนที่กูมีความรักกับคุณนิ่ม กูยังไม่เพ้อหนักขนาดนี้เลย...
ไอ้ภพ มึงพูดอะไรชวนอ้วกขนาดนั้นได้ไงวะ" เป็นครั้งแรกที่เดชาหันมา
ถือหางเข้าข้างพิรัลในค�่ำคืนนี้
"เลี่ยน...ชวนอ้วก..." เอกภพท�ำหน้าเหมือนถูกดูหมิ่นอย่างแรง
ไม่วายพ้อ "กูอุตส่าห์กลั่นออกมาจากใจแท้ๆ นะ"
หากเพือ่ นทัง้ สองไม่เห็นใจ โบกมือไม้วอ่ นในอากาศ ปรามด้วยสุม้ เสียง
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สมเพช
"พอทีเถอะไอ้ภพ ยิง่ พูดก็ยงิ่ เลีย่ น เก็บไปพูดกับน้องดาวของมึงเหอะ"
"นั่นดิ ขืนพูดมากกว่านี้คงได้แยกวงกันแต่หัวค�่ำล่ะ"
เดชาว่าแล้วหันไปสัง่ น�ำ้ แข็งกับเบียร์เพิม่ อีกสองขวด ครูเ่ ดียวของทีส่ งั่
ก็มาถึง เดชาส่งยิ้มกรุ้มกริ่มให้สาวเสิร์ฟท�ำให้เพื่อนมองพลางส่ายหัวอย่าง
ขบขัน
"นี่เหรอวะคนกลัวเมีย"
"เฮ้ย...กูกแ็ ค่หยอกเล่นทดสอบเสน่หข์ องตัวเอง แต่ให้ไปไกลกว่านัน้
ก็ไม่เล่นด้วยหรอก เดี๋ยวคุณนิ่มได้ฉีกอกเอา" เดชาท�ำหน้าสยองประกอบ
ค�ำพูดอย่างสมจริง
"ไม่...แม้จะเป็นแม่สาวสวยหุ่นดีคนนั้นเหรอ" เอกภพหยอดเสียง
ถามอย่างข้องใจ
"เออ...แล้วแม่นั่นก็ไม่ได้สนกูด้วย สนแต่มึงคนเดียว ขนาดไอ้พิ
เขายังไม่แล เล่นเอาเสือร้ายของเราหงอย กลายร่างเป็นแมวโดนยาเบือ่ เลย"
เดชาจบค�ำพูดด้วยการหยอดสายตาล้อเลียนเสือที่กลายเป็นแมวไม่เลิก
พิรัลรู้สึกขุ่นขวางทั้งเพื่อนและแม่สาวตาคมผมสวยที่หักหน้าเขาเสีย
ย่อยยับอีกครั้ง...ในชีวิตเขาไม่เคยถูกผู้หญิงปฏิเสธอย่างไร้ไมตรีขนาดนี้
มาก่อน มีบา้ งทีร่ สนิยมต�ำ่ ถึงเห็นเพือ่ นเขาดีกว่า แต่กย็ งั เจือจานยิม้ ด้วยปาก
หรือนัยน์ตามาให้เสมอ ไม่เคยหมางเมินใส่อย่างสิ้นเชิงแบบนี้
ประเภทที่มองเขาราวกับเป็นสิ่งน่าขยะแขยงสุดขีดนี่เพิ่งจะเคยเห็น
และมันก็ท�ำลายความภูมิใจของเขาหล่นหายไปหลายส่วน
"เลิกพูดถึงยายนัน่ เถอะ นึกถึงแล้วหมดอารมณ์...ผูห้ ญิงบ้าอะไรก็ไม่รู้
อุตส่าห์สงสาร เห็นว่าผิดหวังก็จะช่วยสงเคราะห์ให้ แต่ดันหยิ่งเลือกคนอีก
มีอาชีพอย่างนั้นยังเรื่องมาก คงคิดว่าตัวเองวิเศษวิโสเสียเต็มประดา"
พิรัลจัด 'ระดับ' ให้ไปรยาตามพฤติกรรมที่ได้เห็นอย่างผิวเผิน ไม่คิด
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ว่าเธอเป็นผูห้ ญิงดี เพราะภาพทีเ่ ธอเดินยิม้ หวานกรีดกรายมาให้ทา่ พวกเขา
ถึงที่ยังติดตาอยู่
โดยที่ไม่รู้สักนิดว่าเขาก�ำลังเข้าใจผิดมหันต์ และมันก็มีผลต่อเนื่อง
เป็นลูกโซ่ไปถึงอนาคต ชักน�ำเรื่องวุ่นวายตามมาเป็นขบวนเลยทีเดียว...
พอเหลือบเห็นร่างสูงของพี่ชายก้าวเข้ามาในบ้าน พิสินีก็หันไปมอง
นาฬิกาเรือนโต เห็นเข็มสั้นอยู่เลยเลขสิบไปนิดหน่อย ส่วนเข็มยาวอยู่ที่
เลขสามพอดิบพอดี...เพิง่ สีท่ มุ่ สิบห้า ถือว่า 'หัวค�ำ่ ' มากส�ำหรับพิรลั ทีน่ ยิ ม
กลับบ้านตอนสองยามหรือไม่กลับเลย สาวน้อยจึงแสร้งบ่นว่า
"นาฬิกาเสียแล้วเหรอเนี่ย แหม ไอ้เราก็ดูหนังเพลินจนลืมเวลา
เลยแฮะ"
"มากไปยายตัวยุง่ การทีพ่ กี่ ลับบ้านเร็วสักวันนีม่ นั ผิดปกติมากนักเหรอ"
"ฮือ่ ...พรุง่ นีเ้ ป็นวันหยุด ตามสถิตแิ ล้วพีพ่ จิ ะไม่กลับบ้านก่อนเทีย่ งคืน
และมีความเป็นไปได้วา่ อาจไปนอนค้างอยูท่ หี่ อ้ งชุด ไม่ยอมกลับบ้านจนกว่า
จะบ่ายวันรุ่งขึ้น"
ค�ำชี้แจงอย่างเป็นเหตุเป็นผลท�ำให้ชายหนุ่มหัวเราะ ก่อนเย้านักวิจัย
ตัวน้อยอย่างขบขัน
"นี่เราย้ายคณะไปเรียนสถิติมาวิจัยพฤติกรรมพี่ตั้งแต่เมื่อไหร่หืม...
แม่สาวอักษร"
"ไม่ต้องย้ายคณะไปก็รู้...ก็เห็นประจ�ำนี่"
สาวน้อยโต้กลับฉับไว พีช่ ายส่ายหัวอย่างอ่อนใจแกมเอ็นดู ก่อนหยิบ
กระดาษสีแผ่นเล็กที่วางอยู่ข้างโทรศัพท์ขึ้นมาอ่านทีละแผ่น...ลายมือของ
พิสินีอ่านง่ายละม้ายตัวบรรยายในหนังสือการ์ตูน
"คุณฮันนี่กับคุณรวี ขาประจ�ำของพี่โทรมาทุกครึ่งชั่วโมงเลยมั้ง แม่
หงุดหงิดใหญ่ ร�่ำร�่ำจะเปลี่ยนเบอร์โทรใหม่แล้ว ท�ำไมไม่ให้เบอร์มือถือเขา
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ไปล่ะ" เสียงใสแจ๋วรายงานประกอบและท้วงถามในตอนท้าย
พิรัลยักไหล่ ตอบอย่างไม่ใส่ใจ
"ให้ไปแล้ว แต่คงโทรไม่ติดเพราะแบตฯ มือถือพี่หมด ขี้เกียจชาร์จ
ด้วยน่ะ"
"เวรกรรม..." น้องสาวร้องคราง ก่อนถามต่ออย่างข้องใจเมื่อเห็น
พี่ชายปล่อยโน้ตทิ้ง แล้วเอนหลังพิงเบาะ ดูข่าวสั้นในโทรทัศน์เฉย "แล้ว
พี่พิจะไม่โทรกลับไปหาเขาเหรอ"
"ไว้ก่อนก็ได้"
ชายหนุ่มว่าพลางขยับมือไปหยิบรีโมตที่วางอยู่บนโต๊ะกระจก แต่
พิสินีไหวทัน ฉวยได้ก่อน ข่าวจบปุ๊บเธอก็เปลี่ยนช่องไปดูภาพยนตร์
ต่างประเทศ พอได้ยินเสียงดนตรีน�ำร่อง พิรัลก็เบ้หน้ารังเกียจ
"เรื่องนี้อีกแล้วเหรอ..."
"ก็มันโรแมนติกดีนี่ เพิร์ลชอบ" น้องสาวว่า ท�ำตาเคลิ้มฝัน "อยากมี
ใครสักคนรักเพิร์ลแบบนี้มั่งจัง"
"พอแล้วยายน�ำ้ เน่า วันนีพ้ ี่ได้ยนิ อะไรเลีย่ นๆ จากไอ้ภพมาเกินพอแล้ว
เบื่อจริง...พวกเลิฟมาเนียเนี่ย"
พิรัลบ่นอย่างหงุดหงิดระคนเบื่อหน่ายท�ำให้น้องสาวชะงักมองอย่าง
พิศวงและไม่อยากเชื่อหู
"พี่ภพเป็นโรคคลั่งรักเหรอ"
"ฮื่ อ ...มัน จะหมั้น ปลายเดือนหน้านี้แหละ ช่วงนี้มันท�ำตัวเลี่ยน
มหากาฬเลย"
พิรลั ถ่ายทอดเรือ่ งราวของเอกภพและดวงดาวให้ฟงั ซึง่ พิสนิ กี ซ็ กั ถาม
อย่างสนใจ เนื่องจากรู้จักเพื่อนพี่ชายดีทุกคน โดยเฉพาะเอกภพกับเดชา
ที่คบกับพิรัลมาตั้งแต่ชั้นมัธยมหนึ่ง พวกเขาเป็นลูกโทน เคยเห็นเธอมา
ตั้งแต่เด็ก...แม้พวกเขาจะเป็นชายเจ้าชู้ที่น่ากลัวส�ำหรับหญิงอื่น แต่เป็น

ยิง
่ เกลียด (เธอ) ยิง
่ เจอรัก

36

พี่ชายที่น่ารักส�ำหรับเธอเสมอ
"ไอ้ภพมันฝากเชิญเราไปร่วมงานด้วย มันอยากแนะน�ำพีส่ าวคนใหม่
ให้เรารู้จัก"
"ไปสิไป เพิร์ลไม่ยอมพลาดแน่" สาวน้อยรับค�ำอย่างกระตือรือร้น
ดวงตาเป็นประกายเหมือนเด็กสบอารมณ์กบั ของเล่นชิน้ ใหม่ "อยากเห็นหน้า
ผู้หญิงที่ท�ำให้พี่ภพหยุดเสเพลได้เหมือนกัน เสือผู้หญิงอย่างพี่ภพหยุด
เพราะพบรักแท้...ฟังแล้วโรแมนติกจังเลย..."
พิสนิ ปี ระสานมือทัง้ สองข้างไว้ในระดับคอแล้วเอียงหน้าลงไปซบอย่าง
ฝันหวาน ขวางหูขวางตาพี่ชายเป็นที่สุด จึงค่อนว่าอย่างหมั่นไส้
"ยายน�้ำเน่าเอ๊ย!"
"ตอนนีแ้ ก๊งสามทหารเสือของพีแ่ ตกขบวน เหลือพีพ่ คิ า้ งเติง่ อยูบ่ นคาน
คนเดียวแล้วนา"
น้องสาวท�ำตาล้อเลียนใส่ พี่ชายเพียงแต่ยิ้ม ไม่ต่อล้อต่อเถียง เดี๋ยว
กลายเป็นหนังเรือ่ งยาววกกลับมาเข้าตัวเองอีก จึงเปลีย่ นเรือ่ งโดยการถามว่า
"แม่ขึ้นนอนนานแล้วเหรอ"
"ฮื่อ ตั้งแต่สามทุ่ม วันนี้น้าปิ่นมากินข้าวกับแม่ที่บ้าน กลับไปตอน
สองทุ่มกว่า พรุ่งนี้น้าปิ่นจะกลับเชียงใหม่แล้ว เสียดาย พี่พิเลยไม่ได้เจอ
พี่ปายเลย"
"ยายปีนป่ายนั่นยังตามแม่มาให้พี่ดูตัวอีกเหรอ" ชายหนุ่มนิ่วหน้า
ไม่ชอบใจ "ไหนแม่บอกว่าทางนู้นเขาเลิกยุ่งกับพี่แล้วไง"
"ก็เลิกยุง่ แล้วจริงๆ" สุม้ เสียงของน้องสาวอ่อนอกอ่อนใจด้วยความเสียดาย
ที่แผนจับคู่สุดโรมานซ์ ไม่ประสบผลส�ำเร็จ "น้าปิ่นเขามาคนเดียว และก็
ไม่คุยเรื่องนี้กับแม่อีกแล้ว เพิร์ลพูดเพราะเสียดายเอง ในบรรดาผู้หญิงที่
แม่หามาให้พี่เลือกเป็นโขยง เพิร์ลว่าคนนี้เข้าท่าที่สุดเลยนะ"
พิรลั หัวเราะในล�ำคอ เอือ้ มมือไปโยกศีรษะของคนช่างอ้อนอย่างมันเขีย้ ว
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"ชีวติ พีท่ งั้ ชีวติ นะ จะให้เลือกเมียตามใจแม่ตามใจน้อง ไม่เอาด้วยหรอก...
พีย่ งั รักสนุกอยู่ เบือ่ เมือ่ ไหร่จะหยุดเอง เราก็ตงั้ ใจเรียนเถอะ มัวแต่เล่นเป็น
กามเทพตัวน้อยกับบ้านิยายน�้ำเน่าอยู่นี่ เดี๋ยวปีนี้ก็ไม่จบหรอก"
พิสนิ ที ำ� เสียงขัดใจ ดึงหัวตัวเองออกจากมือใหญ่ ยกมือขึน้ จัดผมยุง่ ๆ
ให้เข้าที่พร้อมกับขึงตาขุ่นใส่พี่ชาย...ไม่เข้าใจว่าหัวเธอมีเสน่ห์ตรงไหน
พวกคนโตกว่าถึงได้ชอบยีเล่นกันนัก
เสียงโทรศัพท์ดงั ขึน้ สาวน้อยถอนใจ...รูโ้ ดยพลันว่าเป็นของใคร หาก
คนที่เธอเชื่อมั่นว่าเป็นเจ้าของสายกลับนั่งเฉย ปล่อยให้โทรศัพท์กรีดร้อง
ราวกับเป็นทิพยดุริยางค์ จนเธอชักหงุดหงิดร�ำคาญจึงบอกว่า
"รับเหอะ ของพี่แหละ ถ้าวิเคราะห์ไม่ผิด คราวนี้คงเป็นคุณรวีล่ะ"
"อาจจะเป็นฮันนี่ก็ได้"
"รับดูก็รู้"
น้องสาวท้า พิรัลจึงพิสูจน์ด้วยการหยิบโทรศัพท์ ไร้สายมาแนบหู
แล้วกรอกเสียงลงไป...เสียงแหลมๆ ที่ตอบกลับมาท�ำให้พิรัลนิ่วหน้า มอง
น้องสาวโดยไม่พดู อะไร แต่ชอื่ ทีเ่ ขาพึมพ�ำตอบรับเป็นค�ำตอบได้เป็นอย่างดี
พิสินียิ้มกริ่ม...ไหมล่ะ วิเคราะห์ผิดที่ไหน!
อาคารสูงสามสิบชัน้ กรุกระจกสีเข้มโดยรอบสะท้อนภาพเมฆบนท้องฟ้า
และทางยกระดับบนถนนหลักสายหนึ่งของกรุงเทพฯ ที่ขึ้นชื่อลือชาเรื่อง
การจราจรคับคั่ง เพราะมีอาคารส�ำนักงาน ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล
และโรงเรียนตั้งเรียงรายอยู่เกือบตลอดสาย
พิรัลจอดรถคันโปรดที่ลานจอดรถชั้นห้าเอแล้วเดินเข้าไปในตัวตึก
ไอเย็นฉ�ำ่ จากเครือ่ งปรับอากาศปรีม่ าปะทะร่าง ช่วยบรรเทาความหงุดหงิด
จากการใช้ชีวิตบนท้องถนนที่ติดแหง็กไปได้หน่อย ชายหนุ่มกดลิฟต์ไปยัง
ชั้นสิบเจ็ด ผลักประตูเข้าไปในห้องท�ำงานส่วนตัว ไม่ทันได้ทิ้งตัวนั่ง
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เสียงโทรศัพท์ภายในก็ดังขึ้น
"ผู้จัดการเชิญคุณพิรัลไปพบที่ห้องด่วนเลยค่ะ"
เลขาฯ หน้าห้องผูจ้ ดั การโทรมาบอก ชายหนุม่ ท�ำตามฉับไวด้วยความ
สงสัยเต็มทีวา่ ผูจ้ ดั การมีธรุ ะอะไรเร่งด่วนนักหนา หรือแบบอาคารทีเ่ ขาเพิง่
ส่งไปใช้ไม่ได้ ไม่...มันไม่นา่ จะเป็นเช่นนัน้ เพราะเขาออกแบบตามความต้องการ
ของลูกค้า และปรึกษาวิศวกรถึงความเป็นไปได้ในการก่อสร้างเรียบร้อย
ทุกครั้ง
งานนั้นไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด...
"มาแล้วหรือคุณพิรัล ผมก�ำลังรออยู่เชียว"
ผูจ้ ดั การวัยกลางคนบอกอย่างร้อนรน เกรงใจ ท�ำให้พริ ลั สงสัยหนักขึน้
"มีอะไรครับ หรือว่าลูกค้าอยากให้ผมแก้แบบอีก" ชายหนุม่ ตัง้ ค�ำถาม
ทันทีที่ทิ้งตัวนั่งลงฝั่งตรงข้าม
"ไม่...งานนั้นไม่มีปัญหาอะไร แต่มีงานด่วนชิ้นหนึ่งของคุณดิลก
เป็นงานออกแบบอาคารรับรองในรีสอร์ต" ผู้จัดการถอนใจเล็กน้อย สีหน้า
ล�ำบากใจเมื่อเสริมต่อ "เมื่อกี้ภรรยาของดิลกโทรมาหา แจ้งว่าดิลกรถคว�่ำ
บาดเจ็บสาหัส กระดูกมือขวาแตก ซี่โครงหักทิ่มปอด คงต้องพักรักษาตัว
อยูท่ ี่โรงพยาบาลพักใหญ่...ตอนนีค้ ณ
ุ ยังว่าง ไม่ได้รบั งานชิน้ ไหนไปจัดการ
ไม่ใช่เหรอ ผมอยากให้คุณขึ้นไปท�ำงานที่เชียงใหม่แทนดิลกน่ะ"
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บทที่

3

ไอหมอกคลี่ตัวลงมาครอบคลุมทั่วอาณาบริเวณเหมือนม่านบางๆ
ท�ำให้บรรยากาศยามเช้ามัวหม่น ทิ้งน�้ำค้างเม็ดเล็กเกาะอยู่บนยอดหญ้า
และในกลีบดอกไม้ที่เริ่มคลี่บานรับแสงอรุณของวันใหม่
ไปรยาห่อไหล่เล็กน้อยด้วยความหนาว ขยับกรรไกรในมือตัดดอกกุหลาบ
จากต้น เพื่อน�ำไปจัดใส่แจกันและรับรองลูกค้าที่มาเข้าพักในรีสอร์ต
กุหลาบหลายพันธุ์ที่เติบโตอย่างงดงามคือสิ่งหนึ่งที่บิดาผู้ล่วงลับ
ไปแล้วทิง้ ไว้ให้ ปพนชอบปลูกต้นไม้โดยเฉพาะดอกกุหลาบ มีความหลงใหล
มากถึงขนาดสร้างโรงเรือนเพาะเลี้ยงเป็นกิจจะลักษณะ
พันธุ์ไหนทีข่ นึ้ ชือ่ ว่า 'ยาก' ปลูกเลีย้ งล�ำบาก พ่อเธอเป็นต้องลองจนถึง
ทีส่ ดุ จนแน่ใจว่า 'ถ้าไม่ตายก็เลีย้ งไม่โต' แล้วจริงๆ นัน่ แหละ ถึงยอมเลิกรา
หาพันธุ์อื่นมาปลูกแทน
รีสอร์ตแห่งนีจ้ งึ มีสวนกุหลาบทีง่ ดงามเป็นจุดขาย ให้นกั ท่องเทีย่ วได้
ชืน่ ชมดืม่ ด�ำ่ กับความงามของดอกไม้และพฤกษานานาพันธุท์ รี่ งั สรรค์ให้อยู่
รวมกันอย่างลงตัว
หญิงสาวน�ำดอกกุหลาบไปจัดใส่แจกันซึ่งเป็นงานอดิเรกหนึ่งที่ชอบ

ยิง
่ เกลียด (เธอ) ยิง
่ เจอรัก

40

นอกเหนือจากการปลูกต้นไม้ อ่านหนังสือ และฟังเพลง พอจัดเสร็จก็สั่งให้
เด็กรับใช้น�ำไปวางที่เรือนรับรองลูกค้า ส่วนที่ใช้ประดับบ้านก็น�ำไปวางเอง
ก่อนขึ้นชั้นบนไปอาบน�้ำแต่งตัวลงมารับประทานอาหารเช้ากับปิ่นแก้ว
พอสายก็ออกไปท�ำงานที่รีสอร์ต ซึ่งก็ไม่มีอะไรยุ่งยาก เพราะทุกอย่างมี
คนท�ำหมดแล้ว เธอเพียงแต่เข้าไปดูแลความเรียบร้อยเท่านั้น
ชีวิตเธอด�ำเนินไปอย่างเรียบง่าย สงบสุข เป็นเช่นนี้ทุกวัน อาจมี
บางครั้งที่ท�ำอะไรหลุดกรอบ แต่ก็ไม่มีผลกระทบให้ชีวิตปั่นป่วน จนกระทั่ง
เสียงกริ่งโทรศัพท์ดังขึ้น ไปรยาเอื้อมมือไปรับมากรอกเสียงลงไป หารู้ไม่
ว่ามันจะท�ำให้ชีวิตเธอพลิกกลับในเวลาต่อมา
"ฮัลโหล"
"ยายหนูปายเหรอ" น�้ำเสียงนั้นบอกความคุ้นเคย ไปรยาหัวเราะ
รูโ้ ดยพลันว่าใครโทรมา คนทีเ่ รียกเธออย่างนีม้ เี พียงคนเดียวคือลูกพีล่ กู น้อง
คนสนิทของเธอ
"อีกแล้วนะพี่ภัทร์ เรียกปายน่าเกลียดแบบนั้นอีกแล้ว ให้ปายเป็น
พาหะน�ำเชื้อโรคไม่พอ ยังจะให้เป็นยายอีก น่าเกลียดจริง"
"ปากเก่งเหมือนเดิมนะเราน่ะ" ญาติผู้พี่เย้า
"แล้วพี่ภัทร์โทรมานี่มีเรื่องอะไรจะใช้ปายอีกล่ะ"
"แสนรู้จริง"
"นัน่ เขาเอาไว้ใช้กบั หมา ปายเป็นคนนะ ท�ำไมพีภ่ ทั ร์ชอบให้ปายกลายร่าง
เป็นไอ้นู่นไอ้นี่อยู่เรื่อย ไม่ให้เป็นหนูก็เป็นหมา เออ ถ้าเป็นกระต่ายน้อย
ค่อยน่ารักเหมาะสมกับปายหน่อย"
ปลายสายหัวเราะ "พี่ว่าเป็นกระต่ายมันหรูเกินตัวเราไปหน่อยน้า
ยายหนูปาย"
"ปากอย่างนี้มันน่าช่วยไหมเนี่ย...ตกลงจะให้ปายช่วยอะไรล่ะ"
"เป็นกันชนให้พี่หน่อย"
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พอได้ฟงั ค�ำตอบของญาติผพู้ ี่ ไปรยาก็แกล้งบ่น "เมือ่ กีย้ งั เป็นสิง่ มีชวี ติ
อยูเ่ ลย แป๊บเดียวกลายเป็นสิง่ ของไปแล้ว แถมยังเป็นของทีถ่ กู กระแทกให้เจ็บ
ด้วยนา"
"น่า...เดี๋ยวเลี้ยงข้าวฟรีมื้อหนึ่ง ช่วยพี่หน่อยเถอะ ไม่งั้นพี่อาจเสียที
มีเมียโดยประมาทคืนนี้ก็ได้นะ"
"น่าจะยอมๆ ตัดปัญหาไปเลย คุณชลธิษาจะได้ไม่เฝ้าตามตือ๊ แถมพีภ่ ทั ร์
จะได้ลงจากคานทองด้วย"
"พี่อายุแค่ยี่สิบเก้า ยังห่างไกลจากคานเยอะ...แล้วที่พูดเมื่อกี้น่ะ
เอาจริงเหรอ อยากได้เขามาเป็นญาติสะใภ้จริงน่ะ"
"ไม่" ไปรยาปฏิเสธทันที เพราะรูจ้ กั ผูห้ ญิงทีช่ อื่ ชลธิษาดี...แม่มา่ ยสาว
คนดังที่มีเรื่องอื้อฉาวติดตัวมาตั้งแต่ตอนที่แต่งงานอย่างหรูหรากับเศรษฐี
แก่คราวปู่ เพียงปีเดียวฝ่ายชายก็เสียชีวิต ทิ้งมรดกมากมายไว้ให้เธอเป็น
แม่ม่ายทรงเครื่อง และมีข่าว 'คาว' พัวพันกับผู้ชายมากหน้าหลายตา
จนเป็นที่รู้กันทั่ว
ตอนนีช้ ลธิษาก�ำลังพุง่ เป้าไปทีธ่ รี ภัทร์...ญาติสนิทของไปรยา ซึง่ เป็น
นักธุรกิจหนุม่ รุน่ ใหม่ไฟแรง...ทายาทเพียงคนเดียวของแม่เลีย้ งธีรดา แน่ละ่
ว่าไปรยายอมไม่ได้ เธอไม่ได้รังเกียจผู้หญิงคนนั้นที่เป็นม่าย แต่รังเกียจ
ความประพฤติและนิสยั ส่วนตัวมากกว่า จากการที่ได้พบและคุยกันหลายครัง้
ท�ำให้เธอรู้ว่าผู้หญิงคนนั้นไม่นึกถึงใครนอกจากผลประโยชน์และชื่อเสียง
หน้าตาของตัวเอง...คนแบบนั้นให้คบหาเป็นเพื่อนยังท�ำใจล�ำบาก แล้วจะ
ให้ทนในฐานะญาติสะใภ้น่ะหรือ...เธอรับไม่ได้หรอก
"คราวนี้จะให้ปายช่วยยังไงล่ะ"
ธีรภัทร์จงึ แจงรายละเอียดทัง้ หมดให้ฟงั นัดแนะเวลากันเป็นมัน่ เหมาะ
ถึงจบบทสนทนา ปิน่ แก้วเดินเข้ามาในห้องท�ำงาน เห็นลูกสาววางโทรศัพท์ลง
พลางส่ายหัวอย่างเบื่อหน่ายก็ออกปากถามอย่างสงสัย
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"ใครโทรมารึหนูปาย"
"พี่ภัทร์เขาโทรมาขอความช่วยเหลือจากปายนิดหน่อยค่ะ"
"เรื่องผู้หญิงที่ชื่อชลธิษาอีกสิท่า"
ปิ่นแก้วพอจะเดาได้ เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันว่าธีรภัทร์กำ� ลังถูก
แม่ม่ายสาวรุกหนัก แต่ความเป็นสุภาพบุรุษและมีธุรกิจเกี่ยวพันกันท�ำให้
ปฏิเสธอย่างโจ่งแจ้งไม่ได้ จึงตกอยู่ในสภาพอิหลักอิเหลื่อมิใช่น้อย
"ค่ะ ปายคงต้องไปช่วยสักหน่อย ญาติของเรา เราต้องปกป้อง"
หญิงสาวพูด ปิดโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท�ำบัญชีแล้วขยับ
ลุกขึ้น ไม่วายบ่นข�ำๆ
"ตลกดีนะคะแม่ สมัยเรียนปายยอมตกลงแสดงละครเพราะเห็นว่ามัน
เป็นกิจกรรมทีน่ า่ สนุก ตอนเรียนจบก็คดิ ว่าพอกันที คงไม่ตอ้ งท�ำอะไรแบบนี้
อีกแล้ว แต่เอาเข้าจริงมันกลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเลย พักนี้ปายเป็นดารา
จ�ำเป็นบ๊อยบ่อย...ก็หวังว่ามันจะไม่ท�ำปายเดือดร้อนทีหลังแล้วกัน"
เกือบสิบปีเต็มที่พิรัลไม่ได้ขึ้นเชียงใหม่ ครั้งแรกและครั้งเดียวที่เคย
มาที่นี่คือตอนเรียนอยู่มหาวิทยาลัยปีสี่ซึ่งเฮโลมาเที่ยวกับเพื่อนกลุ่มใหญ่
ช่วงปิดภาคฤดูร้อน ผนวกกับโดยส่วนตัวเป็นคนชอบเที่ยวทางทะเล ตะลุย
ไปตามชายหาดและหมูเ่ กาะต่างๆ มากกว่าจะขึน้ ดอยขึน้ ภูนมัสการพระสงฆ์
องค์เจ้า (ไกลวัดว่างั้นเหอะ) ท�ำให้เขาชอบล่องใต้ลุยตะวันออกมากกว่าจะ
แอ่วเหนือเทีย่ วอีสาน ครัง้ นีจ้ งึ เป็นครัง้ ทีส่ องทีเ่ ขาได้มาเยือนเมืองใหญ่แห่ง
ภาคเหนือด้วยจุดประสงค์ที่แตกต่างจากครั้งแรกอย่างสิ้นเชิง เนื่องจาก
มาท�ำงานที่ได้รับมอบหมายให้ลุล่วงไป หาได้มาเที่ยวเล่นแต่อย่างใดไม่
นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่เปลี่ยนไปมากอย่างเห็นได้ชัด มองเผินๆ
โดยไม่เจาะลึกลงในรายละเอียดกับผู้คนที่ยัง 'อู้ก�ำเมือง' ให้ได้ยินแล้ว ที่นี่ก็
แทบจะไม่ต่างจากกรุงเทพฯ มีหลายสิ่งหลายอย่างเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็น
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บริษัทห้างร้าน โรงแรม ภัตตาคาร ห้างสรรพสินค้า และสถานบันเทิง
ครบวงจรที่ทันสมัย
"ไม่ต้องกลัวเหงาเลยว่ะไอ้พิ แสงสีเพียบ"
เอกภพที่มาด้วยกันพูดขึ้น ตัวเขาเป็นวิศวกรซึ่งตอนนี้ไม่ได้จับงาน
อะไรเป็นชิน้ เป็นอัน จึงถือโอกาสตามเพือ่ นมาในฐานะวิศวกรทีป่ รึกษา หาก
พิรัลรู้ทันว่าเพื่อนอยากมาดูลาดเลาสถานที่ฮันนีมูนมากกว่า เนื่องจากเคย
ได้ยนิ เอกภพเปรยให้ฟงั หลายครัง้ ว่าอยากได้สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วสวยๆ เพราะ
ดวงดาวอยากเที่ยวในประเทศ ไม่อยากเอาเงินไปทิ้งนอกประเทศ เขาจึง
ต้องหาข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวดีๆ ไปให้คนรักเลือก ท�ำให้เพื่อนหลายคน
แซวกันสนุกปากว่าเขา 'อินเลิฟ' ขนาดหนัก หมั้นก็ยังไม่ได้หมั้น แต่
มองการณ์ ไกลไปถึงฮันนีมูนนู่นแล้ว
ราตรีเป็นอีกคนที่กระตือรือร้นกับการขึ้นเชียงใหม่ของพิรัล วางแผน
ตระเตรียมของฝากบังหน้าให้เขาไปพบลูกสาวเพื่อนสักครั้ง ชายหนุ่ม
เจอแบบนั้นเข้าก็หัวเราะข�ำ...ขนาดอีกฝ่ายยอมเลิกราไปแล้ว เธอก็ยัง
พยายามให้เขารื้อฟื้นมันขึ้นมาใหม่ ซึ่งถ้าเขายอมท�ำตาม...ก็บ้าเต็มทีล่ะ!
เมื่อราตรีตั้งท่าจะบอกว่ารีสอร์ตของเพื่อนชื่ออะไร ตั้งอยู่ตรงไหน
พิรัลก็รีบโบกมือขัดขึ้นก่อนว่าเขาไปท�ำงาน ไม่ได้ไปเที่ยว และไม่มีเวลา
เยี่ยมเยียนใครหน้าไหนทั้งสิ้น ท�ำให้เธอหงุดหงิดที่จับเขาปั้นดั่งใจไม่ได้
พิสินีซึ่งเป็นลูกคู่ของราตรีก็เชียร์เหยงๆ ให้พี่ชายแวะไปที่นั่น แต่พอ
เจอมาตรการ...'ถ้าไม่เลิกจุ้นก็จะไม่มีของฝาก' สาวน้อยจึงยอมยกธงขาว
และเปลี่ยนเรื่องไปสั่งเอานู่นนี่ฉอดๆ จนเขานึกร�ำคาญ แต่ลึกลงไปมีความ
เอ็นดู ถึงยังไงยายตัวยุ่งที่ชอบหนังน�้ำเน่าเป็นชีวิตจิตใจก็เป็นน้องสาว
คนเดียวของเขา
ชายหนุม่ ขับรถส่วนตัวไปพร้อมกับเพือ่ นสนิท ผลัดกันขับคนละครึง่ ทาง
ส่วนผูช้ ว่ ยกับนักศึกษาฝึกงานอีกสองคนเดินทางไปด้วยรถอีกคันหนึง่ ...กว่าจะ
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ถึงเชียงใหม่กย็ ำ�่ ค�ำ่ จึงตัดสินใจพักที่โรงแรมในเมืองหนึง่ คืน แล้วพรุง่ นีค้ อ่ ย
เดินทางต่อไปยังรีสอร์ตที่จะท�ำงาน
สองหนุ่มลงไปหาอะไรกินที่ภัตตาคารของโรงแรม ขณะที่ผู้ช่วยกับ
เด็กฝึกงานเหนื่อย อยากพักผ่อน จึงสั่งอาหารจานเดียวขึ้นมากินบนห้อง
แทน
"อาหารที่นี่ไม่เลวนะ"
เอกภพออกปากชม พิรัลเห็นด้วย...ก็สมกับราคาที่ค่อนข้างแพง
ของมันล่ะ
"น้องดาวบอกว่ามีเพือ่ นคนหนึง่ เป็นลูกสาวเจ้าของรีสอร์ตชือ่ อะไรยาๆ
กููก็จ�ำไม่ได้ ไม่ค่อยได้สนใจ มัวแต่มองหน้าน้องดาวเพลิน" เอกภพพูด
เรียกอาการเหม็นเบื่อจากเพื่อนที่เอือมระอากับความรักหวานฉ�่ำของเขา
เต็มทน "แล้วรีสอร์ตที่เราจะไปท�ำงานกันชื่ออะไรล่ะ คงไม่ใช่รีสอร์ตของ
เพื่อนน้องดาวหรอกนะ"
"โลกไม่กลมขนาดนัน้ หรอกน่า...ทีเ่ ราจะไปชือ่ ชลธิษาวิลล์ ไม่ใช่อะไรยาๆ
อย่างที่มึงว่าหรอก" ชายหนุ่มบอก หางเสียงเจือรอยประชดอย่างหมั่นไส้
คนมีความรัก...ไม่รู้ว่ามันจะน�้ำตาลขึ้นไปถึงไหน
"เสียดายจัง น้องดาวบอกว่ารีสอร์ตของเพื่อนเธอสวยมากด้วย
ปลูกกุหลาบไว้เต็มไปหมด"
"อย่าบอกนะว่ามึงจะถ่อไปถึงนั่น"
"ถ้ามีเวลาก็อยากไปดู เพราะน้องดาวเชียร์ ให้ไปให้ได้...แล้วนี่เรา
จะอยู่ท�ำงานกันสักกี่วัน"
"ราวๆ สัปดาห์นึง แต่ถ้าลูกค้าเรื่องมากก็อาจจะสักสิบวัน"
"กว่าจะเสร็จก็สัปดาห์หน้าสิ แจ๋วเลย มีลองวีกเอ็นด์อีกตั้งสามวัน
จะไถลต่อหรือกลับกรุงเทพฯ เลยล่ะ"
"ไม่รู้ ขอดูสถานการณ์ก่อน"

45

คีตภา

พิรัลตอบก่อนยกแก้วค้างเมื่อเห็นหญิงสาวร่างระหงก้าวเข้ามาใน
ห้องอาหาร ดวงหน้าของเธอสวยแจ่มในแสงไฟกระจ่าง ผมด�ำยาวเป็นเงางาม
ประดุจไหมสีเข้ม...เป็นภาพที่ติดค้างอยู่ในความทรงจ�ำลึกๆ ของเขา
"ยายนั่นนี่" ชายหนุ่มพึมพ�ำ มองหญิงสาวที่กวาดตามองไปรอบห้อง
ก่อนหยุดที่ โต๊ะหนึ่งซึ่งตั้งอยู่คนละฟากห้องกับพวกเขา ริมฝีปากบาง
แย้มน้อยๆ ก่อนก้าวฉับๆ ตรงไปอย่างมุ่งมั่น
"ยายนั่นไหน" เอกภพถามแล้วมองตามสายตาเพื่อน นิ่วหน้าคิด
ครู่หนึ่งก็ร้องอ๋อ...จ�ำได้เช่นกัน
พิรัลเห็นหญิงสาวตรงเข้าไปทักผู้ชายหน้าตาดีมากคนหนึ่งซึ่งก�ำลัง
ทานข้าวกับสาวสวยสองต่อสอง แต่เธอกลับท�ำตัวเป็นยาด�ำเข้าไปแทรก
ทิ้งตัวเบียดชิดชายหนุ่มด้วยท่าทางระริกระรี้ แสดงความสนิทสนมอย่าง
ออกนอกหน้า พูดจาหยอกล้อ หัวเราะ บางครัง้ ก็ทำ� ท่ากระเง้ากระงอดออดอ้อน
อย่างน่าหมั่นไส้ ขนาดผู้หญิงที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้ามยังคอแข็ง พูดจาแทบ
ไม่ออกเลย
ริมฝีปากได้รปู ของพิรลั บิดออกอย่างหยามหยัน...เพราะภาพลักษณ์เก่า
ของเธอยังติดตา และซ้อนทับกับภาพที่เห็นขณะนี้ได้ดีเหลือเกิน
"ยายนั่นพลาดจากมึงแล้วไม่ยากไร้นะ"
เอกภพชะงักมองเพื่อนที่แค่นยิ้มเยาะหยัน
"ท่าทางแม่คุณจะหาเหยื่อใหม่แทนมึงได้แล้วล่ะ ยายคนนี้ท่าทาง
ชั่วโมงบินสูง มาหาเหยื่อไกลถึงเชียงใหม่แน่ะ!"
'คนชั่วโมงบินสูง' ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ เธอคิดแต่จะช่วยญาติที่รักเหมือน
พี่ชายให้รอดพ้นจากแม่ม่ายสาวตัวร้าย และท่าทางที่เธอแสดงออกกับเขา
ก็เป็นความสนิทสนมฉันพีน่ อ้ ง ไม่คดิ ว่าจะมีคนตีความเป็นตุเป็นตะไปถึงไหน
ไปรยายอมรั บ ว่ า สะใจลึ ก ๆ เมื่ อ เห็ น แม่ ม ่ า ยคนงามนั่ ง คอแข็ ง
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หน้าเข้มคล�้ำด้วยความโกรธ ถ้าเปรียบธีรภัทร์เป็น 'หมู' รอหาม ตัวเธอ
ก็แปรสภาพเป็น 'คาน' เข้าไปสอดเรียบร้อยแล้ว
"แหม...บังเอิ๊ญ...บังเอิญนะคะ มาเจอกันที่นี่ได้"
หญิงสาวพูดเจื้อยแจ้วด้วยท่าทางไร้เดียงสา
"ค่ะ" แม่มา่ ยสาวรับค�ำด้วยเสียงทีเ่ หมือนรีดเค้นออกจากไรฟัน เพราะ
หลายครั้งแล้วที่ไปรยาเป็นคานเข้ามาสอด เป็นยาด�ำเข้ามาแทรก เป็น
ก้างขวางคอ เป็นขวากหนามชิ้นใหญ่แทงตาแทงใจเธออยู่นี่
"ปายมีนดั กับเพือ่ น แต่ยายจอยโทรมาบอกว่ามาไม่ได้ ไม่สบาย ปาย
เลยต้องเคว้งอยูค่ นเดียว ปายเคยมากินสเต๊กทีน่ หี่ ลายหน อร่อยมาก ก็เลย
แวะเข้ามา คิดไม่ถึงว่าจะได้เจอพี่ภัทร์กับคุณชล โชคดีจังเลยค่ะ"
แต่แม่ม่ายสาวคงไม่คิดอย่างเดียวกัน เพราะดวงตาที่ตกแต่งอย่าง
งดงามลุกเรืองราวกับเปลวไฟ ซึ่งถ้าเป็นจริง ไปรยาคงเหลือแค่ขี้เถ้า
กองเดียวแน่
หญิงสาวหลบสายตาพิฆาตด้วยการหันไปสั่งอาหาร ก่อนปั้นหน้า
กลับมาชวนคุยเรื่อยเปื่อยแบบหลอกด่าในที แกล้งพูดถึงข่าว ละคร ไม่ก็
โฆษณา แล้วท�ำท่าหงุดหงิดไม่พอใจความงี่เง่าสิ้นคิดของผู้หญิงบ้ารัก
วางแผนตกเบ็ด อ่อยเหยื่อแบบไร้ความคิดสร้างสรรค์ อย่างจงใจกระทบ
กระเทียบให้แม่ม่ายสาวแสบคันหัวใจเล่น
ธีรภัทร์ซึ่งท�ำตัวเป็นผู้ฟังที่ดีพยายามกลั้นยิ้มไว้สุดความสามารถ
คิดในใจว่าญาติผู้น้องแม้จะดูหวาน เอาเข้าจริงก็ร้ายใช่เล่น ท�ำเอาแม่ม่าย
คนงามตกอยู่ในสภาพอิหลักอิเหลือ่ ไม่กล้าเอะอะตอบ กลัวเป็นการร้อนตัว
ว่าตนเป็นเช่นนั้น จึงได้แต่ท�ำสงครามทางสายตา แต่ไปรยาสะทกสะเทือน
ที่ไหน มองว่ามันเป็นเรื่องน่าขัน จึงยั่วเอาๆ อย่างเมามัน...ไม่รู้สักนิดว่า
มีใครบางคนเฝ้ามองบทบาทของเธออย่างมีอคติสุดๆ...
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"วันพฤหัสหน้านี่วันเกิดคุณชลใช่ไหมคะ"
ไปรยาเอ่ยถามขึ้นในตอนหนึ่งของการสนทนา ซึ่งเธอกินพลางคุย
เจือ้ ยแจ้วราวนกแก้วนกขุนทอง ท�ำท่าไม่รไู้ ม่ชสี้ ดุ ฤทธิส์ ดุ เดชว่าตัวเองมีอทิ ธิพล
ท�ำให้แม่ม่ายสาวรวบช้อน หมดความอยากอาหารมากแค่ไหน
ชลธิษามองคนถามอย่างระมัดระวัง ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะมาไม้ไหน
"ค่ะ น้องปายรู้ได้ยังไงคะ"
ขืนตอบตามตรงว่าธีรภัทร์บอกก็จบเห่...ไปรยาจึงแกล้งยอให้หมูบิน
ได้หน่อย
"ก็คณ
ุ ชลเป็นคนดังของจังหวัดนีค่ ะ ใครๆ เขาก็รขู้ า่ วคราวของคุณชล
กันทั้งนั้น"
นั่นไง แม่ม่ายสาวยิ้มปลื้ม หน้าบานเป็นดอกไม้แปดกลีบให้เห็นเป็น
ครัง้ แรกในค�ำ่ คืนนี้ โธ่...แม่คณุ เอ๋ย ช่างไม่รเู้ สียเลยว่าถูกด่ากระทบ ในสังคม
แคบๆ ของทีน่ ี่ แทบทุกคนรูข้ า่ ว 'คาว' ของเธอมากกว่าข่าวคราวความเคลือ่ นไหว
ทั่วไปเสียอีก
"พี่ไม่มีชื่อเสียงขนาดนั้นหรอกค่ะ"
"ไม่ต้องถ่อมตัวหรอกค่ะ...ปีนี้ครบเท่าไหร่คะคุณชล"
"ยี่สิบสี่ค่ะ"
ไปรยาแทบจะส�ำลักหัวเราะ ต้องสะกดกลัน้ ไว้ในใจแทบแย่ แต่ประกายตา
วิบวับด้วยความขันนั้นท�ำยังไงก็หยุดไม่ได้ ต้องหลุบแพขนตายาวงอน
ดกหนาบังไว้
ยี่สิบสี่...พูดมาได้ไม่อายปาก...แต่เธอก็อาจเชื่อเหมือนกัน ถ้าไม่รู้
ข้อมูลมาจากป้าธีรดาที่หวงลูกชายคนเดียวเอามากๆ ถึงขนาดตรวจสอบ
พื้นเพผู้หญิงที่มีข่าวคราวกับธีรภัทร์แบบละเอียดยิบ จึงรู้ว่าแม่ม่ายสาว
คนงามสามสิบกะรัตเข้าไปแล้ว หากใบหน้าที่ไปท�ำศัลยกรรมมาเกือบหมด
(ป้าดาเล่าให้ฟังอีกเหมือนกัน) ดูสวยพริ้งเหมือนสาววัยยี่สิบต้น
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"คุณชลแก่กว่าปายแค่ปีเดียวเอง"
"เหรอคะ แหม พีก่ เ็ พิง่ รูว้ า่ เราอายุไล่เลีย่ กัน เราน่าจะสนิทกันได้ดกี ว่านี้
นะคะ"
แหม อ่อยให้หน่อยชักจะเหลิงใหญ่แล้วแม่คนนี...
้ ไปรยาคิดพลางรวบช้อน
เตรียมตัวท�ำสงครามประสาทเต็มที่ เธอหันไปหาญาติผพู้ ที่ ี่ 'เตีย๊ ม' กันมาดี
แล้วพูดเสียงหวาน
"ไว้เราไปอวยพรวันเกิดคุณชลด้วยกันนะคะพี่ภัทร์"
แม่มา่ ยสาวหุบยิม้ ฉับ นีเ่ ป็นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือความคาดหมายอย่างสิน้ เชิง
เธอไม่อยากให้ไปรยาไปร่วมงานด้วยสักนิด มีแผนการมากมายทีเ่ ธอหมายมัน่
ปัน้ มือจะท�ำในคืนนัน้ และมันไม่มที างส�ำเร็จได้ถา้ มีกา้ งขวางคอชิน้ เบ้อเริม่
อย่างไปรยา
แต่ธีรภัทร์ท�ำเหมือนไม่รู้ว่าเธอต้องการอะไร พยักหน้ารับค�ำขอของ
ญาติผู้น้องง่ายๆ ราวกับสมองไม่มีหยักเหมือนเคย
"เอาสิ" แล้วยังมีหน้าหันมาถามเธออีก "คุณชลคงไม่วา่ อะไรใช่ไหมครับ"
ชลธิษาอยากจะกรีดร้องให้ลนั่ อย่างขัดใจ...อยากจะว่าทัง้ พีท่ งั้ น้องแหละ
ค่าที่คนหนึ่ง 'แส่' ไปเสียทุกเรื่อง ขณะที่อีกคนก็ 'ทึ่ม' เสียจนไม่รู้และ
ไม่ยอมเดินมาบนสะพานคอนกรีตเสริมใยเหล็กที่เธอบรรจงทอดให้
แต่สิ่งที่เธอท�ำคือฝืนยิ้มหวาน...พูดแบบปากไม่ตรงกับใจ
"ไม่ว่าอะไรหรอกค่ะ ยินดีเสียอีก"
"งั้นอย่าลืมมารับปายนะคะพี่ภัทร์ ปายขี้เกียจขับรถเอง"
ไปรยากระเง้ากระงอดกับญาติผู้พี่ ขัดตาแม่ม่ายสาวอีกครั้ง...ไม่รู้
นังตัวแสบนี่จะจองเวรกับเธอไปถึงไหน ใจคอจะไม่ยอมเปิดโอกาสให้เธอ
ได้อยู่กับธีรภัทร์สองต่อสองมั่งเลยหรือไง
"ได้เลย แล้ววันนี้เราเอารถมาหรือเปล่าล่ะ"
"ไม่ได้เอามาค่ะ ปายกะจะให้ยายจอยไปส่งเสียหน่อย แต่มันดัน
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เบี้ยวนัด คงต้องกวนพี่ภัทร์อีกแล้ว"
"โอเค งั้นเดี๋ยวพี่แวะไปส่งคุณชลที่บ้านในเมืองก่อน แล้วค่อยเลยไป
ส่งเรา"
ธีรภัทร์สรุปเองเสร็จสรรพ แม่มา่ ยสาวเม้มปาก รูส้ กึ เหมือนวิมานทลาย
เพราะตั้งใจจะชวนเขาอยู่ดื่มกาแฟที่บ้านพลางมอมเมาด้วยเสน่ห์ต่อ...แต่
แผนการทั้งหลายที่วาดไว้ถึงกัลปาวสานหมดแล้ว
ไปรยาช่างเป็นตัวมารกีดกันธีรภัทร์จากเธอได้ทกุ วิถที างจริงๆ ถ้าไม่รู้
มาก่อนว่าสองหนุ่มสาวเป็นญาติสนิท เพราะบิดาที่ล่วงลับไปแล้วของทั้งคู่
เป็นพี่น้องกัน เธอต้องคิดว่าไปรยาจ้องจะ 'งาบ' ธีรภัทร์เองแน่ๆ
แต่เอาเถอะ วันพระไม่ได้มหี นเดียว มันต้องมีสกั วันทีน่ งั ตัวมารพลาด
แล้วฉันจะฉกญาติผู้พี่ที่มันหวงนักหนามาครอง ดูซิว่าถึงตอนนั้นมันจะ
ท�ำหน้ายังไง
กว่าจะก้าวมาถึงจุดนี้ เธอผ่านอะไรต่อมิอะไรมาเยอะแยะ ต้องละทิ้ง
ก�ำพืดเดิม พยายามวางท่าเป็นผูด้ เี พือ่ ยกระดับตัวเอง ต้องฟาดฟันกับญาติ
ของสามีแก่เพื่อแย่งสมบัติ ประสาอะไรกับหญิงสาวไร้ประสบการณ์ที่วันๆ
เอาแต่หมกตัวอยู่ในรีสอร์ต
ตอนนี้เธอเพียบพร้อมด้วยรูปสมบัติและทรัพย์สมบัติ ขาดแค่เพียง
คู่ครองที่ดีมีหน้ามีตามาเสริมให้เธอเป็นผู้หญิง 'เพอร์เฟ็กต์' อย่างน่าอิจฉา
และธีรภัทร์คือ 'ตัวเลือก' ที่ดีที่สุดที่เธอมองเห็น เพราะเขาเป็นคนหนุ่ม
หน้าตาดี เรียนจบจากเมืองนอกเมืองนา มีอนาคตไกลบนถนนสายธุรกิจ
มิหน�ำซ�้ำตระกูลฝั่งมารดาก็มีเชื้อสายเจ้าทางเหนือ เรียกว่ามีคุณสมบัติ
โดดเด่นถูกใจเธอทุกอย่าง ยกเว้นอย่างเดียวคือญาติตัวแสบของเขา
ทว่าคนอย่างเธอไม่ย่อท้อยอมแพ้ต่ออะไรหรือใครง่ายๆ...การได้
ธีรภัทร์มาไม่เพียงแต่จะช่วยเสริมภาพลักษณ์เธอให้ดดู ขี นึ้ ยังจะสร้างความสะใจ
ให้ยิ่งยวด เพราะไปรยาคงแทบกระอักถ้าเธอท�ำส�ำเร็จ
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คอยดู...แล้วเราจะได้รู้ฤทธิ์กันดีขึ้น!
"ไอ้พิ มึงจะชะเง้อมองเขาไปถึงไหน ข้าวปลาไม่คิดจะกินแล้วรึไง
มองสาวแล้วอิ่มเรอะ"
เอกภพออกปากอย่างนึกข�ำพฤติกรรมเพือ่ น ทีแ่ ม้จะปรามาสหญิงสาว
แต่กลับวนเวียนสายตาไปทางโต๊ะนัน้ จนไม่เป็นอันกิน ทัง้ ทีเ่ ป็นฝ่ายชวนเขา
ลงมาหาอะไรกินข้างล่างแท้ๆ
"พูดบ้าอะไรวะ"
พอถูกทักที พิรลั ก็หนั มาตักข้าวใส่ปากซะที เอกภพมองพลางส่ายหัว
ข�ำๆ ก่อนตั้งข้อสังเกตต่อ
"ท่าทางมึงสนใจเขามากนะ"
"กวนประสาทกูแล้วอิ่มรึไง" พิรัลรวนกลับ
"ยอมรับมาเถอะน่าว่ามึงสนแม่สาวตาคมผมสวยคนนั้น"
"เออ...กูอยากรู้ว่ายายนั่นราคาเท่าไหร่"
"เฮ้ย!" เอกภพร้องอย่างตกใจกับค�ำตอบทือ่ ๆ ทีค่ อ่ นข้างหยาบคายนัน่
"แค่เห็นเขาเข้าไปหาผู้ชายสองหน มึงจะเหมาว่าเขาเป็นผู้หญิงอย่างนั้น
เลยเรอะ!"
"ก็ผู้หญิงดีที่ไหนท�ำตัวอย่างแม่คนนี้ล่ะ เดินมาให้ท่ามึงถึงที่ แล้วนี่ก็
ไปนั่งเบียดกระแซะเจ้าหนุ่มนั่น ท�ำเอาลืมคู่รักที่มาด้วยกันไปเลย ถ้าไม่ได้
เป็นผู้หญิงอย่างว่าแล้วจะเป็นผู้หญิงอย่างไหน"
พิรัลแย้งอย่างมีเหตุผล แต่เพื่อนหนุ่มนิ่วหน้าไม่เห็นด้วย
"กูไม่คิดอย่างนั้นว่ะ กูว่าเขาไม่ได้เป็นผู้หญิงแบบนั้นแน่ ตอนที่เขา
มาให้ท่ากูน่ะ" น�้ำเสียงที่เท้าความหลังมีแววตะขิดตะขวง "เขายิ้มหวาน...
ท�ำตาหวานเยิ้มก็จริง แต่ดวงตาไม่มีไฟเลย...มึงอาจไม่ทันสังเกต เพราะ
ไม่ได้จ้องตาเขาเหมือนกูนี่"
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"มึงตาถั่วเปล่า ตั้งแต่มีน้องดาวฝีมือตกไปเยอะนี่"
พิรัลท้วงอย่างไม่ยอมจ�ำนน จึงถูกเอกภพแยกเขี้ยวใส่
"ไอ้บา้ อย่าดูถกู ฝีมอื กันนะเฟ้ย ถึงกูจะทิง้ ลายแล้ว แต่เสือก็ยงั เป็นเสือ
ของแบบนี้มองปราดเดียวก็รู้ ว่าแต่มึงเหอะ เป็นเสือตัวจริงหรือเป็นแมว
ลายเสือกันแน่ ของแค่นี้ถึงมองไม่ออก"
"ยายนัน่ ชัว่ โมงบินสูง ทีม่ งึ เห็นอาจเป็นเกมเรียกร้องความสนใจทีเ่ ขา
เชี่ยวชาญมากก็ได้"
ชายหนุ่มว่าอย่างดึงดัน เชื่อมั่นในสิ่งที่เห็นและอยากเชื่อเต็มพิกัด
ความที่รู้จักนิสัยใจคอกันดีท�ำให้เอกภพหมดใจเกลี้ยกล่อม ด้วยรู้ว่าต่อให้
พูดจนน�ำ้ ลายหมดบ่อก็คงเปลีย่ นใจเพือ่ นไม่ได้...ต้องให้มนั ค้นพบความจริง
ด้วยตัวเองนั่นแหละถึงจะยอมสยบ
"เหอะ ขีเ้ กียจเถียงกับคนหัวแข็งอย่างมึงแล้ว ถ้าอยากรูว้ า่ เขาเป็นคน
ยังไงก็หาทางพิสูจน์เองแล้วกัน ยังไงก็ระวังตัวหน่อยล่ะ ถ้าเขาเป็นอย่างที่
กูพดู จริง...หน้ามึงคงได้ถกู ตีนกาอันเบ้อเริม่ ประทับแน่...ขีเ้ กียจหัวเราะเยาะ
ทีหลังว่ะ"
หลังจากขับรถไปส่งชลธิษาเสร็จ ธีรภัทร์ก็พาญาติผู้น้องวกกลับมาที่
โรงแรมเดิมอีกครั้ง เนื่องจากไปรยาขับรถมาเอง แต่จ�ำเป็นต้องมุสาเพราะ
ไม่อยากให้ธีรภัทร์ไปส่งแม่ม่ายสาวคนงาม กลัวจะเกิดรายการ 'ต่อ' ที่นั่น
ใช่วา่ เธอไม่ไว้ใจญาติผพู้ ...
ี่ คนที่ไม่ชวนให้ไว้ใจจริงๆ คือแม่มา่ ยสาวมากเล่ห์
ผู้นั้นต่างหาก
ขึน้ ชือ่ ว่าผูห้ ญิง...ย่อมมีมารยาร้อยเล่มเกวียน แล้วผูห้ ญิงชัว่ โมงบินสูง
อย่างชลธิษาก็น่ากลัวนัก หาไม่แล้วคงไม่สามารถหลอกล่อเศรษฐีเฒ่าให้
จดทะเบียนสมรส และเขียนพินยั กรรมยกสมบัตใิ ห้ตวั เองตัง้ ครึง่ ค่อนได้หรอก
"ป่านนี้คุณชลธิษาคงสาปแช่งส่วนเกินอย่างปายไม่หยุดแล้วมั้ง"
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ไปรยาเอ่ยขึน้ ด้วยเสียงกลัว้ หัวเราะ นัยน์ตาเป็นประกายด้วยความขัน
ยังจ�ำภาพแม่มา่ ยสาวทีน่ งั่ หลังตรง คอแข็ง พยายามอดทนเธอทีช่ อบขัดคอ
ผูกขาดการสนทนากับธีรภัทร์ได้ตดิ ตา...ถ้าสายตาคนเป็นศัสตราวุธ...ตัวเธอ
เห็นจะจมกองเลือดอยู่ตรงนั้นแน่
"เรากังวลกับเรื่องนั้นด้วยเหรอ"
"คนอย่างปายไม่เคยใส่ ใจความรู้สึกของคนที่ไม่ชอบขี้หน้าหรอก
หนักสมองเปล่าๆ ว่าแต่พี่ภัทร์เหอะ...ท�ำตัวเป็นหนุ่มทึ่มจนคุณชลธิษา
ตายใจเลย นีถ่ า้ เธอรูว้ า่ ทัง้ หมดเป็นแผนการของพี่ มีหวังได้อกแตกตายแน่"
หญิงสาวแหย่ญาติผู้พี่ที่เพียงแต่ยิ้มนิดๆ ก่อนเปลี่ยนเรื่องพูด เพราะ
ไม่ค่อยชอบเอ่ยถึงผู้หญิงลับหลัง ไม่ว่าจะดีหรือร้าย
"เห็นว่าอาทิตย์หน้าแม่พ่ีกับแม่เราจะไปทัวร์ ใต้กัน เราไม่ไปกับเขา
ด้วยเหรอยายหนูปาย"
"ขี้เกียจนั่งรถค่ะ คราวก่อนลงไปกรุงเทพฯ เป็นเพื่อนแม่ นั่งรถเมื่อย
จะตาย"
หญิงสาวท�ำหน้าเมื่อยประกอบค�ำพูด ธีรภัทร์หัวเราะ นัยน์ตา
เป็นประกายขบขันเมื่อแกล้งแหย่เรื่องที่ได้ยินมาผ่านหู หากไม่เคยเจาะลึก
ลงในรายละเอียด เพราะรู้ว่าญาติไม่อยากได้ยินหรือพูดถึงมันนัก
"อ๋อ ไอ้ที่เราลงไปเสียเที่ยว กะจะไปดูตัวหนุ่ม แต่ไอ้หนุ่มดันหัวหมอ
ชิ่งหนีไปได้ทุกรอบใช่ไหม"
"พีภ่ ทั ร์พดู บ้าๆ ปายไม่ได้กะจะไปดูตวั เขาสักหน่อย แม่ตา่ งหากทีเ่ ริม่
กลัวปายขึ้นคานรึไงก็ไม่รู้"
"ก็นา่ กลัวอยูห่ รอก เราเล่นไม่ยอมคบหากับผูช้ ายหน้าไหนเลยนี่ ทีม่ าจีบ
ก็เฉยๆ ไม่เห็นสนสักราย"
"เนื้อคู่ปายยังไม่เกิด" หญิงสาวว่าหน้าตาย
"แล้วกว่าเนื้อคู่เราจะเกิด มิต้องตะบันน�้ำกินเร้อยายหนูปาย ผู้หญิง
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แก่ง่ายกว่าผู้ชายด้วยนา"
หญิงสาวท�ำจมูกย่นนิดหนึง่ เมือ่ ถูกเย้าด้วยเสียงกลัว้ หัวเราะ ปรายตามอง
เขาก่อนตอกกลับ
"พี่ภัทร์ก็ดีแต่ว่าปาย ป้าดาก็ห่วงพี่เหมือนกันแหละ เห็นโทรไปคุย
กับแม่บ่อยๆ คงเตรียมการหาคู่ให้พี่ภัทร์เหมือนกันล่ะมั้ง"
"เวร" ญาติผู้พี่ร้องค�ำเดียวแทนความรู้สึกทั้งหมด
ไปรยาหัวเราะคิก "การมีเมียนี่ถือเป็นเวรเป็นกรรมเลยเหรอคะ"
"ไม่ได้รกั ได้ชอบถือเป็นเวรกรรมทัง้ นัน้ แหละ เดีย๋ วพีต่ อ้ งไปพูดกับแม่
ให้รเู้ รือ่ งสักหน่อย สงสัยแม่พจี่ ะมีเวลาว่างมากเกินไปแล้ว ขอบใจทีบ่ อกนะ
ยายหนูปาย"
"ป้าดาจะเล่นงานปายไหมเนี่ยที่แหวกหญ้าให้งูตื่น" หญิงสาวพึมพ�ำ
กังวล
"น่า...ถือว่าท�ำบุญกับพี่ เดีย๋ วพีจ่ ะตอบแทนด้วยการหาลูกค้ากระเป๋าหนัก
ไปพักทีร่ สี อร์ตให้" ธีรภัทร์จอดรถลงข้างรถคันเล็กของญาติผนู้ อ้ ง หันไปถาม
อย่างเป็นห่วง "ไม่เปลี่ยนใจไปค้างบ้านพี่จริงเหรอ ค�่ำมืดแบบนี้ขับรถ
คนเดียวอันตรายออก เกิดเราเป็นอะไรไป อาปิ่นได้เชือดคอพี่แน่"
"โธ่เอ๊ย ปายหนังเหนียวออก จะเป็นอะไรไป ขับรถแค่ชั่วโมงเดียว
ก็ถึงรีสอร์ตแล้ว นี่ก็ไม่ได้ดึกมากมายอะไร แค่สามทุ่มกว่า พี่ภัทร์ไม่ต้อง
เป็นห่วงหรอกค่ะ"
"ไม่หว่ งได้ไง ก็เราเป็นผูห้ ญิง และถ้าเราเป็นอะไรไป ใครจะคอยช่วยพีล่ ะ่ "
"หน็อย...นึกว่าห่วงเรา ที่แท้ก็ห่วงตัวเอง กลัวไม่มีคนช่วย"
ไปรยาว่าพลางค้อนปะหลับปะเหลือกใส่ ธีรภัทร์หัวเราะ ปลดล็อก
อัตโนมัติให้หญิงสาวเปิดประตูลงไป ไม่วายส่งเสียงยั่วเย้าไล่หลัง
"ไว้พี่จะโทรไปขอใช้บริการใหม่นะน้อง"
"ค่ะ...แล้วก็อย่าลืมแนะน�ำลูกค้ากระเป๋าหนักมาให้ปายเยอะๆ ล่ะ"
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หญิงสาวตอบเสียงหวานรื่น ปลดล็อกรถ ก้าวขึ้นประจ�ำที่นั่งคนขับ
โบกมือให้ญาติผพู้ อี่ ย่างร่าเริง ธีรภัทร์ยมิ้ ตอบอย่างเอ็นดูกอ่ นจะขับรถตามกัน
ออกไป หารู้ไม่ว่าบทสนทนาสั้นๆ เมื่อครู่มีใครคนหนึ่งได้ยินชัดเจน
พิรลั นัน่ เอง...เขาลงมาหยิบชุดสายชาร์จกับแบตเตอรีส่ ำ� รองทีเ่ ก็บไว้
บนรถ ตอนทีเ่ ห็นรถสีเงินแล่นมาจอดใกล้ๆ ก็ไม่ได้สนใจอะไร คิดว่าเป็นแขก
มาเข้าพัก พอเห็นโฉมหน้าหญิงสาวทีก่ า้ วออกมาก็ชะงักไปนิดหนึง่ แต่เมือ่
ได้ยนิ เสียงนุม่ ทุม้ ของชายหนุม่ ดังไล่หลังอย่างยัว่ เย้า ตัวเขาก็แข็งทือ่ ราวกับ
ถูกสาปให้กลายเป็นหิน
'ไว้พี่จะโทรไปขอใช้บริการใหม่นะน้อง'
แล้วแม่เจ้าประคุณก็ใช่ย่อย ตอบว่า
'ค่ะ...แล้วก็อย่าลืมแนะน�ำลูกค้ากระเป๋าหนักมาให้ปายเยอะๆ ล่ะ'
อย่างนี้จะให้เขามองเธอเป็นอืน่ ไปได้ยงั ไง...ถ้าตอนแรกเผือ่ ใจว่าเธอ
ไม่ใช่ผหู้ ญิงอย่างนัน้ สักสิบเปอร์เซ็นต์ ตอนนีก้ ไ็ ม่เหลือแม้แต่เปอร์เซ็นต์เดียว!
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บทที่

4

"ไอ้พิ พรุ่งนี้ไปรีสอร์ตของเพื่อนน้องดาวด้วยกันนะ เขาบอกว่ามี
เซอร์ไพรส์ให้กูประหลาดใจเล่นอยู่ที่นั่น อยากรู้จริงว่าเป็นอะไร"
เอกภพถือวิสาสะเปิดประตูห้องท�ำงานเข้ามาพร้อมกับเอ่ยชวน แต่
ถูกพิรัลโบกมือใส่เป็นท�ำนองว่าอย่าเพิ่งรบกวน ชายหนุ่มจึงทิ้งตัวนั่งบน
เก้าอี้ว่าง มองเพื่อนที่ทุ่มเทสมาธิให้กับงานอย่างทึ่งๆ
ถึงพิรัลจะได้ช่ือว่าเป็นหนุ่มเสเพลรักสนุก แต่เรื่องงานไม่เคยเสีย...
ตลอดสองวันทีพ่ วกเขามาพักอยูท่ นี่ เี่ ป็นหลักฐานยืนยันได้เป็นอย่างดี เพราะ
พิรลั ไม่เคยชวนเขาไปเทีย่ วเตร่ที่ไหน ชายหนุม่ ออกส�ำรวจพืน้ ทีพ่ ร้อมผูช้ ว่ ย
และเด็กฝึกงาน โดยมีผู้จัดการไร่อ�ำนวยความสะดวกให้ ทั้งจัดหาบ้านพัก
และห้องท�ำงานที่มีอุปกรณ์ครบครัน ส่วนตัวเจ้าของรีสอร์ตไม่อยู่ เห็นว่า
ยุ่งอยู่กับงานในเมือง ปลายสัปดาห์ถึงจะกลับมาที่นี่ ระหว่างนี้พิรัลจึง
วางแปลนร่างแบบหยาบๆ ไว้เสนอ ถ้าถูกใจลูกค้าก็จะลงมือเขียนแบบจริง
ให้ละเอียดยิ่งขึ้น
ตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืน พิรัลก�ำลังแก้รายละเอียดที่ไม่ถูกใจ
อยู่คนเดียว ส่วนผู้ช่วยกับเด็กฝึกงานแยกย้ายไปนอนหมดแล้ว ชายหนุ่ม
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ก้มหน้าก้มตาอยู่เกือบสิบนาทีถึงได้วางมือจากงาน หันไปหาเพื่อน
"เมื่อกี้มึงว่าอะไร จะชวนกูไปไหน"
"รีสอร์ตของเพื่อนน้องดาวไง ชื่อไปรยารีสอร์ต...อยู่ไม่ไกลจากที่นี่
เท่าไหร่หรอก กูถามทางจากน้องดาวเรียบร้อยแล้ว ช่วงเช้ามึงว่างไม่ใช่เหรอ
เห็นผู้จัดการว่าคุณชลธิษาจะเข้ามาดูงานตอนบ่ายสามนี่"
"ก็ใช่ แล้วมึงจะไปท�ำไม หรือจะไปดูที่ฮันนีมูนล่วงหน้า" พิรัลหยอด
เสียงแหย่
เอกภพท�ำหน้าเก้อเล็กน้อย
"อย่าแซวกันน่า เมื่อกี้กูคุยกับน้องดาว..."
"จนแบตฯ เกือบหมด" พิรลั ขัดขึน้ ก่อนอีกฝ่ายจะพูดจบ และหลิว่ ตาล้อ
"สามสิบจะสามสิบเอ็ดแล้วนะมึง ยังจะท�ำตัวเหมือนหนุ่มรุ่นริรักอีก แบบนี้
เขาเรียกว่ากระชากวัยอย่างแรงเลยนะพวก"
"ช่างกู" เอกภพตัดบทห้วนๆ "ตกลงมึงจะไปหรือไม่ไป"
"ไปก็ได้ กูก็อยากรู้เหมือนกันว่าเซอร์ ไพรส์ของยายน้องดาวของมึง
เป็นอะไร"
'เซอร์ไพรส์ของยายน้องดาว' เดินออกจากบ้านแต่เช้าด้วยชุดเสือ้ เชิต้
แขนยาวสีตนุ่ กับกางเกงขายาวสีดำ� สวมรองเท้าผ้าใบเพือ่ ความกระฉับกระเฉง
รวบผมยาวเป็นเปียเดี่ยวทางด้านหลัง ท�ำให้ปิ่นแก้วที่เตรียมตัวออกไป
ข้างนอกเช่นกันทักถามตามความเคยชิน
"วันนี้จะเข้าไร่หรือหนูปาย"
"ช่วงบ่ายอาจเข้าค่ะ ช่วงเช้าขอส�ำรวจแถวนี้ก่อน ฝนตกบ่อยอย่างนี้
เป็นโรคง่าย ต้องดูแลดีๆ หน่อย"
หญิงสาวอธิบายเจือ้ ยแจ้ว ปิน่ แก้วพยักหน้าอือออไปตามเรือ่ ง เพราะ
ไม่มีความรู้ความสนใจในเรื่องนี้ ผิดกับลูกสาวที่ ได้รับเลือดพ่อมาแรง
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สมัยที่ปพนยังมีชีวิตอยู่ พ่อลูกขลุกกันอยู่แต่ในสวน เฝ้ามองและช่วยกัน
ตัดแต่งดอกไม้จนลืมเวลากิน เดือดร้อนให้เธอส่งคนไปตามบ่อยๆ แม้ผเู้ ป็นพ่อ
ได้ล่วงลับไปหลายปีแล้ว แต่ผู้เป็นลูกก็ยังรักษามรดกที่เขาทิ้งไว้ให้อย่าง
ดีเยี่ยม ยังคงเต็มใจดูแลงานในไร่ เป็นลูกพ่อเต็มตัวเหมือนเดิม
ไปรยาเหมือนสาวที่มีสองบุคลิกในตัว นาทีหนึ่งอาจจะเป็นสาวมั่น
ทันสมัย แต่อีกนาทีก็สามารถสลัดมันทิ้งไป กลายร่างเป็นสาวชาวไร่อย่าง
กลมกลืน
"แล้วนี่แม่จะเข้าเมืองเหรอคะ"
"จ้ะ ว่าจะแวะไปรับเสื้อที่ตัดไว้ แล้วจะเลยไปหาป้าดาของหนูด้วย"
"คราวนี้จะวางแผนหาคู่ให้ใครอีกคะเนี่ย ปายหรือพี่ภัทร์"
หญิงสาวหยอดเสียงแหย่ เรียกรอยยิม้ บนเรียวปากมารดาซึง่ แกล้งตอบ
ทีเล่นทีจริงว่า
"ทั้งสองคนเลย"
ท�ำเอาไปรยาส่ายหน้าหวือ ปฏิเสธเป็นพัลวัน "ปายไม่เอาด้วยแล้ว
นะคะแม่ คราวที่แล้วปายยังขายหน้าไม่หาย ปายจะไม่ยอมตามใจแม่กับ
เรื่องแบบนี้อีกแล้วนะคะ"
"แม่กเ็ สียความรูส้ กึ เหมือนกันล่ะ ราตรีออกจะดีแสนดี ไม่นา่ มีลกู ชาย
ตาถั่วอย่างนายพิรัลเลย เสียดายจริง แม่อยากให้นายนั่นได้เห็นหนูสักหน
จะได้รู้ว่าตัวเองพลาดอะไรไป มันคงสะใจพิลึกเวลาที่เราปฏิเสธเขา"
ปิน่ แก้วเข่นเขีย้ วเคีย้ วฟันพูดอย่างจ้องจองเวรชายหนุม่ ไม่เลิก ไปรยา
ฟังแล้วก็กลั้นยิ้มข�ำ
"เขาจะกลับใจมาชอบลูกสาวแม่ได้ไงคะ หน้าก็ไม่เคยเห็น แถมเขา
อยูก่ รุงเทพฯ เราอยูเ่ ชียงใหม่ และเราก็จะไม่ไปยุง่ กับเขาอีกแล้วด้วย พระท่าน
สอนว่าเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร เพราะฉะนัน้ อย่าไปยุง่ กับเขาเลยค่ะ
เดี๋ยวจะมีเวรกรรมผูกพันกันต่อไปเปล่าๆ เราอยู่ของเราเงียบๆ แสนสบาย"
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ผู้เป็นมารดาถอนใจยอมแพ้ กระนั้นลางสังหรณ์บางอย่างท�ำให้เธอ
เอ่ยต่อ
"แม่กว็ า่ งัน้ แต่คนเราถ้ามีเวรกรรมผูกพันกันแล้ว ท�ำยังไงก็เลีย่ งไม่พน้
นะหนูปาย"
"อย่าพูดเรื่องน่ากลัวอย่างนั้นสิคะ ปายไม่อยากมีเวรกรรมผูกพันกับ
คนพรรค์นั้นด้วย แม่อย่าพูดเรื่องอัปมงคลในเช้าที่สดใสของเราเลยค่ะ"
"นัน่ สิ" ปิน่ แก้วเห็นด้วยว่าพิรลั คือสิง่ อัปมงคล ไม่ควรเอ่ยถึงให้เสียฤกษ์
จึงเปลี่ยนไปถามลูกสาวว่า "แล้วหนูอยากได้หรืออยากกินอะไรเป็นพิเศษ
หรือเปล่า ขากลับแม่จะแวะกาดด้วย"
"ไม่ละ่ ค่ะ แม่อยากกินอะไรก็ซอื้ มาเถอะ ปายกินได้หมดแหละ ฝากสวัสดี
ป้าดาด้วยนะคะ บอกป้าเค้าด้วยว่าอย่าไปจับคูใ่ ห้พภี่ ทั ร์เลย เขาไม่เล่นด้วยหรอก
พี่ภัทร์ก็พอกับนายพิลึกพิลั่นลูกชายป้าราตรีแหละค่ะ หนีสุดชีวิตแน่ ปาย
สงสารฝ่ายหญิง ไม่อยากให้เป็นแบบปาย"
ปิ่นแก้วถอนใจเหนื่อยหน่าย ตอนแรกก็นึกเห็นด้วยกับแผนการ
จับคู่ของพี่สะใภ้ แต่พอฟังลูกสาวพูดก็ชักลังเล เนื่องจากเปิดประเดิม
ก็ชกั น�ำให้ไปรยาอับอายขายหน้าจากการถูกปฏิเสธ ซึง่ พวกปากเปราะไม่มี
อะไรท�ำก็ซุบซิบนินทากันสนุกปากว่าเธอเป็นผู้หญิงไม่เอาไหน ผู้ชายถึง
ไม่เอา แล้วยังหน้าด้านเฝ้าตามตื๊อทั้งที่เขาไม่เล่นด้วยอยู่นั่นแหละ
ปิน่ แก้วไม่อยากให้หญิงอืน่ พบเจอเหตุการณ์เดียวกันจึงยอมจ�ำนน ไม่วาย
บ่นอย่างไม่เข้าใจ
"พวกผู้ชายนี่ยังไงน้า รักความโสดกันจริงเชียว ผู้ใหญ่อุตส่าห์หวังดี
ช่วยหาผู้หญิงดีๆ ให้ กลับวิ่งหนี ทีผู้หญิงไม่ดีล่ะชอบสุงสิงนัก"
"ถ้าหมายถึงแม่มา่ ยคนงามนัน่ ขอบอกว่าไม่ใช่คะ่ พีภ่ ทั ร์กห็ นีกระเจิง
เหมือนกัน เพียงแต่วงิ่ หลบๆ ไม่ออกนอกหน้า ใช้ปายบังไว้" หญิงสาวแก้ดว้ ย
รอยยิ้มเมื่อคิดถึงญาติผู้พี่ และให้ความช่วยเหลือเขาด้วยการเสริมต่อ
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"ปายว่าแม่กบั ป้าดาอย่าไปยุง่ กับพีภ่ ทั ร์เขาเลยค่ะ ถึงเวลาเขาก็มเี อง อย่าไปเชือ่
ที่หมอดูบอกว่าถ้าพี่ภัทร์ ไม่แต่งงานปีหน้าแล้วจะขึ้นคานเลย...เชื่อถือ
ไม่ได้ค่ะ"
"แต่เจ้าพ่อองค์นแี้ ม่นนะ" ปิน่ แก้วแย้งเสียงอ่อน ขณะทีไ่ ปรยาถอนใจแรง...
อ่อนใจกับความเชือ่ ของมารดาและผูเ้ ป็นป้า บางทีอาจจะจริงอย่างทีธ่ รี ภัทร์
พูด...พวกแม่ๆ คงมีเวลาว่างมากเกินไป ไม่รู้จะท�ำอะไร เลยไปดูหมอ
ให้ฟุ้งซ่านคิดมาก
"ตาหมอดูนั่นคงพูดเพื่อเอาใจแม่กับป้ามากกว่า ท�ำนายมาได้ยังไง
ว่าถ้าปายกับพีภ่ ทั ร์ไม่ได้แต่งงานปีหน้าแล้วจะไม่มฤี กษ์ดเี ป็นสิบปี แม่กบั ป้า
เลยวุน่ วายหาคู่ให้พวกเราอยูน่ ...
ี่ อีตาหมอดูนนั่ ขีจ้ ชุ๊ ดั ๆ สักวันเถอะ ปายกับ
พีภ่ ทั ร์จะไปถล่มต�ำหนักให้พงั โทษฐานทีท่ ำ� ให้เราเดือดร้อนดีนกั " ตอนท้าย
พูดอย่างมาดร้ายนิดๆ
รถยนต์สขี าวปลอดเลือ่ นมาจอดหน้าบ้านขัดจังหวะการสนทนา ไปรยา
จึงบอกลามารดาแล้ววิ่งตัวปลิวออกไปส�ำรวจพื้นที่ตามความตั้งใจ ปิ่นแก้ว
หยิบรองเท้าส้นเตีย้ ออกมาจากชัน้ วางรองเท้า เตรียมตัวออกจากบ้านไปอีกคน
แต่เด็กรับใช้วิ่งหน้าเริดออกมาพร้อมโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็กของไปรยา
เหนี่ยวรั้งเธอไว้ก่อน
"ตางไก๋จากกรุงเทพฯ เจ้า...เปื้อนคุณปายจื้อคุณดาวโทรมา"
"น้องปายออกไปตะกี้นิ...มีอะหยังด่วนก่อหื้อจดไว้ เดียวน้องปาย
ปิ๊กมาจะหื้อโทรปิ๊กไป"
ปิ่นแก้วสั่งความให้เด็กรับใช้จดเรื่องด่วนไว้ให้ไปรยาโทรกลับเสร็จ
ก็เดินไปขึน้ รถซึง่ คนขับช่วยเปิดและปิดประตูตอนหลังให้ ก่อนพารถออกไป
อย่างนิ่มนวล ตอนที่รถเลี้ยวออกจากไร่สวนกับรถสปอร์ตสีน�้ำเงินเข้ม
รูปทรงโฉบเฉี่ยวคันหนึ่ง ความที่ไม่รู้ว่ารถคันนั้นเป็นของใครท�ำให้ปิ่นแก้ว
ไม่ได้สนใจอะไร
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แต่ถา้ เธอมีญาณวิเศษหยัง่ รูส้ กั นิดว่าใครโดยสารมากับรถคันนัน้ คงสัง่
เลี้ยวรถกลับบ้านทันทีเป็นแน่!
ไปรยารีสอร์ตเต็มไปด้วยดอกไม้อย่างที่เพื่อนเขาโฆษณาจริงๆ ไม่ใช่
ราคาคุย โดยเฉพาะดอกกุหลาบหลากหลายสีหลากหลายพันธุ์มีให้ชมอยู่
ทั่วรีสอร์ต แม้ที่นี่จะใหญ่โตสู้ชลธิษาวิลล์ที่เขาท�ำงานอยู่ไม่ได้ แต่ก็มีเสน่ห์
ด้วยความงามตามธรรมชาติที่รังสรรค์ให้อยู่รวมกันได้อย่างลงตัว
"คนจัดสวนที่นี่เก่งไม่เลว"
ชายหนุ่มชมจากใจจริง รู้สึกประทับใจกับบรรยากาศร่มรื่นสวยงาม
เอกภพยิ้ม พิรัลเป็นคนที่พอใจกับอะไรค่อนข้างยาก ถ้าออกปากชม
แปลว่าที่นี่เยี่ยมจริงๆ ซึ่งเขาก็เห็นด้วย มิน่าดวงดาวถึงคะยั้นคะยอให้เขา
มานัก
ชายหนุม่ ขับรถไปจอดหน้าเรือนรับรองแบบล้านนา มองลึกเข้าไปทาง
ด้านหลัง ฝ่าไม้ยืนต้นร่มรื่นและไม้ดอกไม้ประดับที่ตกแต่งไว้อย่างน่ามอง
แลเห็นเรือนพักสองชั้นขนาดใหญ่กว่าบ้านพักของนักท่องเที่ยว คาดว่า
น่าจะเป็นที่พ�ำนักของเจ้าของไร่
เอกภพแจ้งความประสงค์ขอพบเจ้าของไร่ตามที่คนรักแนะน�ำ หาก
ได้รบั ค�ำตอบว่าไม่อยู่ คนหนึง่ เข้าเมือง ส่วนอีกคนอยู่ในไร่ อีกสักพักอาจจะ
กลับมา...พิรัลได้ยินก็เลิกคิ้วมองเพื่อนข�ำๆ
"นีเ่ หรอเซอร์ไพรส์ของยายน้องดาว กูประทับใจมาก ให้พวกเรามาเก้อ
นี่นะ"
"มันคงผิดพลาดทางเทคนิคนิดหน่อย" เอกภพแก้ตวั "เอาน่า ถือซะว่า
กูขับรถให้มึงนั่งชมวิวเล่นแล้วกัน อย่าค่อนแคะกันนักเลยน่า"
"ไม่ได้ค่อนแคะ แค่แหย่เล่น แล้วนี่มึงจะเอาไง จะรอหรือกลับ"
"รอสักพักหนึ่งแล้วกัน เห็นว่าเธอไปดูความเรียบร้อยแถวนี้ เดี๋ยวก็
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กลับมาแล้วนี่"
"ตามใจ งั้นกูขอออกไปเดินดูอะไรหน่อยแล้วกัน"
พิ รั ลว่ า พลางลุ ก ขึ้ น ในเรื อ นรั บ รองไม่ มี อ ะไรดึ ง ดู ด สายตาและ
ความสนใจของเขา พนักงานต้อนรับก็หน้าตางั้นๆ ไม่เข้าสเป็กเลยสักคน
สู้ออกไปเดินชมอะไรข้างนอกไม่ได้
ปกติเขาไม่ใช่ผชู้ ายทีพ่ สิ มัยดอกไม้สกั เท่าไหร่ เห็นว่ามีประโยชน์ตรง
ใช้ก�ำนัลผู้หญิงได้ทุกโอกาสก็เท่านั้น แต่เมื่อได้มาเดินอยู่ในสวนพฤกษา
ที่หอมรวยริน ก็อดชื่นชมไม่ได้ว่าเจ้าของไร่ช่างสรรหามาปลูกนัก
กุหลาบหลากหลายสี ทั้งแดง ส้ม ชมพู เหลือง ขาว และสีลูกผสม
ต่างๆ กระจัดกระจายอยู่รอบสถานที่อย่างน่าชม...บางพันธุ์เคยเห็นเพราะ
เคยซื้อก�ำนัลผู้อื่น แต่บางพันธุ์ก็จนใจ ไม่รู้จัก อย่างพันธุ์ที่อยู่หลังศาลา
พักร้อนเป็นกุหลาบพุม่ ติดตา มีสเี หลืองอ่อน ชมพูเรือ่ และแดงในดอกเดียวกัน
ดูแปลกตาแต่ก็สวยดีในความคิดเขา
ชายหนุ่มเดินส�ำรวจลึกเข้าไปจนถึงซุ้มกุหลาบไม้พุ่มกึ่งเลื้อยกอใหญ่
กิ่งก้านยาวโค้งพาดไปตามโครงเหล็กดัดที่ช่วยพยุง ใช้หนามเกาะยึดไว้
ดอกตูมเป็นสีชมพูเข้ม ส่วนดอกที่บานแล้วมีสีซีดจางกว่า
หญิงสาวคนหนึ่งก้มๆ เงยๆ อยู่หน้าพุ่มกุหลาบแดง ตอนแรกเขา
ไม่ได้ใส่ ใจ คิดว่าเป็นคนงานในไร่ จนกระทั่งเธอเงยหน้าขึ้นใช้หลังมือ
เช็ดเหงือ่ ออกจากไรผม เขาก็ชะงักมองอย่างไม่แน่ใจ ไม่อยากเชือ่ ในสิง่ ทีเ่ ห็น
ใช่เธอจริงหรือ
ภาพแม่สาวตาคมผมสวยที่แต่งตัวเหมือนสาวมั่น แม้จะไม่ก้าวล�้ำ
น�ำสมัยกว่าใครอื่น แต่ก็ดูดีสมตัวยังตกค้างอยู่ในความทรงจ�ำ ขัดกับภาพ
ที่เห็นขณะนี้เหลือเกิน
บางทีผู้หญิงคนนี้อาจจะมีหน้าตาคลับคล้าย...
ความข้องใจท�ำให้เขาขยับเข้าไปใกล้ จนหญิงสาวหันขวับมามอง
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เผยให้เห็นดวงหน้ารูปไข่ทกี่ อปรด้วยเครือ่ งหน้าคมสวยทุกชิน้ ไม่ผดิ เพีย้ น
จากภาพพิมพ์ของแม่สาวที่หักหน้าเขาเสียย่อยยับคนนั้น
"ไม่ทราบว่าเราเคยพบกันมาก่อนรึเปล่าครับ ผมรู้สึกคุ้นหน้าคุณจัง"
ชายหนุ่มเอ่ยถามอย่างไม่อ้อมค้อม ไปรยานิ่วหน้าคิด กวาดมอง
ใบหน้าคมคายอย่างพิจารณา ค่อนข้างแน่ใจว่าเคยเจอเขามาก่อนเช่นกัน...
ดวงตาคมใต้ควิ้ เข้มทีพ่ าดเฉียงเล็กน้อยคุน้ ตาเธออย่างบอกไม่ถกู แต่นกึ เท่าไหร่
ก็นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหน สุดท้ายก็เลิกคิดและให้ค�ำตอบเรียบๆ
"อันนี้ฉันก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะ"
เสียงก็คล้ายแฮะ...พิรัลคิด เพิ่มความมั่นใจขึ้นนิดหน่อย
"เมือ่ สามวันก่อน ผมเห็นคุณที...
่ " ชายหนุม่ ออกชือ่ ห้องอาหารในโรงแรม
ได้อย่างถูกต้อง คิว้ เรียวของคูส่ นทนาเลิกขึน้ เล็กน้อยอย่างพิศวง ก่อนขยับยิม้
บางๆ
"อ๋อ...ค่ะ ฉันก็ไปที่นั่นมาเหมือนกัน"
ไปรยาตอบรับท�ำให้ชายหนุ่มยิ้มกริ่ม...ใช่เธอจริงๆ นั่นแหละ!
"เป็นชาวไร่หรือครับ"
ชายหนุม่ ตัง้ ค�ำถามชวนคุยมากกว่าอยากรูค้ ำ� ตอบจริงจัง แต่หญิงสาว
กลับพยักหน้าอย่างพาซือ่ ด้วยคิดว่าตัวเองเป็นชาวไร่จริงๆ เธอเกิดและโตทีน่ ี่
ถึงจะไปเรียนต่อทีก่ รุงเทพฯ หลายปีก็ไม่ได้ทำ� ลายวิญญาณชาวไร่ให้สญู หาย
กลายเป็นชาวกรุงเต็มตัวสักหน่อย
"ค่ะ"
พิรลั หรีต่ ามองอย่างไม่อยากเชือ่ ...หน้าตาผิวพรรณแบบนีห้ รือชาวไร่...
เขาเชื่อไม่ลงจริงๆ ถึงเธอจะแต่งตัวและท�ำหน้าซื่อได้เหมือนมาก แต่
ภาพลักษณ์เก่าที่ยังฝังแน่นอยู่ในหัวท�ำให้ชายหนุ่มไพล่คิดว่านี่อาจจะเป็น
'เกม' หยอกเย้าลูกค้าที่แม่เจ้าประคุณช�ำนาญมากก็ได้
ลองเล่นตามเธอหน่อยจะเป็นไร!
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"แล้วท�ำไร่อย่างนี้รายได้ดีไหมครับ"
"ก็เรื่อยๆ ค่ะ"
หญิงสาวตอบอย่างมีมิตรจิต เป็นธรรมดาของคนที่ท�ำงานบริการ
ต้องสร้างความประทับใจให้ลูกค้าทุกคนที่มาเยือน
ชายหนุม่ โน้มตัวลงไปแตะกุหลาบข้างแก้มหญิงสาวทีน่ งั่ สนทนากับเขา
ถามเสียงนุ่มทุ้ม
"นี่กุหลาบพันธุ์อะไรครับ"
ไปรยาผงะไปทางด้านหลังเล็กน้อยอย่างตกใจ...กุหลาบมีตงั้ มากมาย
ท�ำไมต้องจับดอกที่อยู่ใกล้แก้มฉันด้วยเล่า...ความถือตัวท�ำให้เธอเขม้น
มองเขาอย่างไม่พอใจ น�้ำเสียงที่ตอบกระด้างขึ้นโดยพลัน
"คาร์ดินาล (Kardinal) ค่ะ"
"สวย..."
เขาชม...แต่ตาไม่ได้มองดอกกุหลาบ กลับจ้องหน้าเธอแปลกๆ
ชวนให้อึดอัดใจพิกล
วินาทีนั้นไปรยานึกอยากให้มีใครโผล่เข้ามาสักคน จะได้โอนแขกที่
ชักจะไม่นา่ คบคนนีใ้ ห้พวกเขาดูแลแทน แต่เหมือนพระ (พุทธ) เจ้าไม่เข้าข้าง...
ยังคงมีเพียงเธอกับเขาในสวนที่เงียบสงบ
"ถ้าคุณสนใจ เชิญไปชมที่โรงเรือนกุหลาบในไร่ดีกว่านะคะ ที่นั่น
เลี้ยงกุหลาบไว้ตัดขายโดยเฉพาะ สวยกว่าตรงนี้เยอะ" บอกด้วยเสียงที่
พยายามข่มให้เรียบที่สุด ถ้าไม่ติดความคิดที่ว่าเขาเป็นลูกค้าคนหนึ่งของ
รีสอร์ต เธอคงลุกหนีไปโดยไม่ค�ำนึงถึงมารยาทแล้ว
"คุณพาผมไปได้ไหมครับ"
แน่ะ! ยังจะมาท�ำอ้อนอีก...ผูช้ ายคนนีร้ า้ ยนัก ต้องสังกัดค่าย 'เสือผูห้ ญิง'
อย่างไม่ต้องสงสัย...เกลียดนักผู้ชายประเภทนี้!
"คงไม่ได้หรอกค่ะ ฉันมีงานต้องท�ำ คุณเดินตรงไปทางนี้ประมาณ
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ร้อยเมตร เลีย้ วซ้ายแล้วเดินไปอีกนิดก็ถงึ แล้วค่ะ หลังคาทีเ่ ห็นลิบๆ นัน่ ไงคะ"
หญิงสาวบอกปัดพร้อมชี้ทางให้เสร็จสรรพ หวังให้เขาไปเสียที แต่
ค�ำภาวนาของเธอไม่สัมฤทธิผลเหมือนเคย เพราะชายหนุ่มยังยืนอยู่ที่เดิม
ไม่ขยับเขยื้อนตัวไปไหน ซ�้ำยังตั้งค�ำถามต่ออีก
"คุณมีงานอะไร"
"ดูแลดอกไม้คะ่ ถ้าต้นไหนติดโรคจากเชือ้ ราจะได้ตดั ใบตัดกิง่ ไปเผาทิง้ "
"โรคจากเชื้อราอะไร"
"ก็มีหลายโรคค่ะ อย่างใบจุดสีด�ำนี่ก็สังเกตได้จากจุดสีน�้ำตาลที่
ใบกุหลาบ"
"นี่คุณเป็นชาวไร่จริงเหรอ"
ชายหนุ ่ ม ถามอย่ า งเอะใจ เมื่ อ พบว่ า หญิ ง สาวตอบค� ำ ถามได้
คล่องแคล่วนัก
"ก็ใช่น่ะสิคะ ฉันก็บอกคุณไปแล้วนี่"
หญิงสาวยืนยัน ท�ำให้ชายหนุ่มคราง
"ผมไม่อยากเชื่อเลย..."
ไปรยาทั้งโกรธทั้งข�ำ ผู้ชายคนนี้ไม่เต็มเต็งหรือเปล่าเนี่ย...แรกๆ ก็
ดูดีอยู่หรอก พอจะพูดคุยด้วยได้ แต่นาทีถัดมากลับกลายร่างเป็น 'เสือ'
ท�ำท่าเจ้าชู้กรุ้มกริ่มจนเธอนึกชัง ยังไม่ทันชินกับความรู้สึกนั้น เขาก็เผย
ความ 'ปัญญาอ่อน' ไม่เข้าใจภาษาคนออกมาให้เห็นอีกอย่าง
ตกลงเขาเป็นคนแบบไหนกันแน่เนี่ย...ดี...เจ้าชู้...หรือปัญญาอ่อน
ถ้าเป็นอย่างหลังสุดก็น่าเสียดาย เพราะหน้าตากับบุคลิกเขาดูดีมาก
ทีเดียว แต่อย่างว่า...คนเราเลือกเกิดให้สมบูรณ์แบบไม่ได้ บางทีพระเจ้า
อาจประทานรูปลักษณ์ที่ดูดีชดเชยเนื้อที่สมองซึ่งขาดหายไปกระมัง
"ฉันเป็นชาวไร่จริงๆ ค่ะ" เธอยืนยัน
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"แล้วนีค่ ณ
ุ ท�ำกิจการอย่างอืน่ ด้วยหรือเปล่า" เขาถามสิง่ ทีข่ อ้ งใจทีส่ ดุ
โดยใช้สายตากินนัยประกอบค�ำพูด พอเห็นหญิงสาวเลิกคิ้วมองอย่างฉงน
ก็ขยายความอีกนิด "ก็อย่าง...ค้าขาย...ให้บริการ"
ความที่ไม่รวู้ า่ มีคน 'คิดชัว่ ' กับตนขนาดนัน้ ท�ำให้ไปรยาพยักหน้ารับ
อย่างพาซื่อ เพราะคิดว่ากิจการค้าดอกไม้และรีสอร์ตอยู่ในข่ายนั้น หารู้ไม่
ว่าก�ำลังพูดกันคนละเรื่อง
"ใช่คะ่ ฉันโชคดีทมี่ ที ที่ างดีและรูจ้ กั คนเยอะ เลยท�ำอะไรได้หลายอย่าง"
"แล้วคุณเลือก 'ลูกค้า' ที่มาใช้บริการมั่งหรือเปล่า"
"สมัยนีเ้ ลือกมากไม่ได้หรอกค่ะ แค่มลี กู ค้าเข้ามาเรือ่ ยๆ ก็ถอื ว่าโชคดีแล้ว"
"แล้วอย่างผมเนี่ยพอจะเป็นลูกค้าของคุณได้ไหม"
"ได้ค่ะ ถ้ามาพักที่นี่ก็เป็นลูกค้าของฉันแล้ว"
ค�ำตอบนั้นท�ำให้ชายหนุ่มแค่นยิ้มสมใจ ก่อนยิงค�ำถามตรงจุด
"เท่าไหร่"
"คะ?" หญิงสาวเริม่ งง...ผูช้ ายคนนีท้ ำ� ตัวแปลกๆ พูดจาแปลกๆ จนฉัน
คิดตามไม่ทนั ...บางทีเขาอาจไม่ใช่แค่คนปัญญาอ่อนธรรมดา แต่เป็นคนบ้า
ทีห่ ลุดออกมาจากโรงพยาบาล ไม่กเ็ ป็นคนป่วยโรคจิตทีญ่ าติพามาพักผ่อน
กับธรรมชาติก็เป็นได้
คนมีอาการทางจิตทีม่ องเผินๆ เหมือนคนธรรมดามีอยูถ่ มไป ถ้าไม่ได้
สนทนากันจริงจังอาจไม่รดู้ ว้ ยซ�ำ้ ไปว่าเป็นบ้า มีอาการทางประสาท...ผูช้ าย
คนนี้อาจเป็นหนึ่งในนั้น
เห็นทีดวงฉันคงตกได้ที่ ไม่พระศุกร์เข้า พระเสาร์แทรก ราหูคง
แซงทางโค้งมากระหน�ำ่ ซ�ำ้ เติมอีกสามทีซอ้ น ถึงได้ซวยมาเจอคนไม่เต็มเต็ง
ทั้งที่รีสอร์ตก็ออกจะกว้างขวาง
"ถ้าคุณหมายถึงค่าทีพ่ กั และอาหารก็ขนึ้ อยูก่ บั เกรดทีค่ ณ
ุ ต้องการค่ะ"
"เลิกเล่นเกมซะทีเถอะน่า...ผมรู้ทันคุณหมดแล้ว เลิกท�ำท่าเป็นสาว
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ไร้เดียงสาไม่รู้เรื่องรู้ราวซะทีเถอะ"
ชายหนุ่มว่าอย่างหงุดหงิดขึ้นมาบ้าง...เธอจะเล่นละครท�ำหน้าซื่อ
ตาใสปั่นหัวเขาไปถึงไหนกันนะ
ไปรยากลืนน�้ำลาย ชักเห็นท่าไม่ดี บางทีอาการทางจิตของเขาอาจ
ก�ำเริบ เธอไม่ควรอยู่กับเขาตามล�ำพัง เกิดเขาคลุ้มคลั่งท�ำร้ายเธอขึ้นมา
ใครจะช่วยได้เล่า
หญิงสาวขยับลุกขึ้นยืนเต็มตัว แล้วกลืนน�้ำลายลงคออีกครั้ง เพราะ
'ตาบ้า' นี่สูงใหญ่จริงๆ ขนาดเธอไม่ใช่ผู้หญิงเตี้ย สูงถึงหนึ่งร้อยเจ็ดสิบ
เซนติเมตร เรียกว่าเป็นผู้หญิงก้านยาวคนหนึ่ง ยังเตี้ยกว่าเขาร่วมครึ่งฟุต
"ขะ...ขอโทษค่ะ ฉันมีงานต้องท�ำ คงต้องขอตัวก่อน"
เธอตั้งท่าวิ่งหนีเลยแหละ แต่ชายหนุ่มไหวทัน คว้าข้อมือดึงร่างบาง
เข้ามาประชิดอกกว้างรวดเร็วนัก
หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองเขาอย่างตื่นตระหนก
"ผมเบื่อเกมของคุณแล้วนะ"
"คุณพูดอะไร ฉันไม่เข้าใจจริงๆ"
"แบบนี้คงจะเข้าใจได้มั้ง"
ว่าจบใบหน้าคมเข้มก็ฉกวูบลงมา ไปรยาผงะหนีด้วยความตกใจแต่
ไม่พน้ เพราะมือใหญ่เลือ่ นมาช้อนท้ายทอยเธอ บังคับให้แหงนเงยรับสัมผัส
เร่าร้อนถนัดถนี่
ริมฝีปากอุ่นร้อนระรานริมฝีปากบางอย่างจาบจ้วงหยาบคาย ไปรยา
ตัวแข็งทื่อด้วยความช็อกกับสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่วินาทีเต็มๆ ก่อนสะบัดตัวออก
อย่างแรง ทั้งผลักทั้งดันร่างสูงออกไปจากตัว แต่ยิ่งขัดขืนก็ยิ่งถูกกอดรัด
แน่นขึน้ ...หยาดน�ำ้ ใสเอ่อคลอตางามอย่างแค้นใจ มือบางก�ำแน่นจนเล็บจิก
เข้าไปในเนือ้ จนสมใจแล้วชายหนุม่ ถึงได้ผละออก ร่างบางท�ำท่าจะทรุดฮวบ
หากมือใหญ่โอบรั้งเอวบางไว้ได้ทันท่วงที
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พิรัลเลิกคิ้วเข้มมองหญิงสาวอย่างยั่วเย้า
"ถึงกับทรุดเลยหรือทูนหัว...แบบนี้เข้าใจแล้วใช่ไหม"
"คนชั่ว!"
ไปรยาแว้ดเสียงดังติดสั่นนิดๆ และเร็วกว่าชายหนุ่มจะคาดคิด มือที่
ก�ำแน่นก็ฟาดเปรี้ยงเข้าที่ใบหน้าคมเข้มในลักษณะกึ่งตบกึ่งชกจนหน้าหัน
ไปทางหนึ่ง จังหวะที่เขาก�ำลังงง จับต้นชนปลายไม่ติด เธอก็ฉวยโอกาส
ผลักร่างสูงออกจากตัวสุดแรงโกรธ
โชคร้ายที่ชายหนุ่มยืนอยู่ในต�ำแหน่งไม่เหมาะสม เมื่อถูกผลักจึงผงะ
ไปชนพุม่ กุหลาบทีเ่ ต็มไปด้วยหนามแหลมคมทางด้านหลัง ท�ำเอาสะดุง้ เฮือก
ไม่ทนั ได้ผละหนีจากจุดนัน้ ไปรยาก็คว้าบัวรดน�ำ้ ทีว่ างทิง้ อยูแ่ ถวนัน้ เหวีย่ งใส่
อีกใบ ความที่ยกสองแขนขึ้นกันท�ำให้เขาเสียหลักหงายหลังลงไปใน
พุ่มกุหลาบทั้งตัว
"โอ๊ย! ยายบ้า!"
ก้านแข็งๆ หักทิ่มตัว หนามแหลมคมทั้งเกี่ยวทั้งต�ำ เรียกเสียงร้อง
ด้วยความเจ็บปวดจากชายหนุ่ม แต่ 'ยายบ้า' ไม่อยู่ชมผลงาน วิ่งหนีไป
เรียบร้อยแล้ว...
น�ำ้ ตาไหลอาบแก้มไปรยาเป็นทาง...เกิดมาเป็นตัวเป็นตนได้ยสี่ บิ สาม
ปี ไม่เคยมีใครหยาบหยามฉันขนาดนี้มาก่อน แค้นนัก...แค้นมาก...ถูก
'คนบ้า' จูบเข้าได้ นี่มันเรื่องบ้าอะไรกัน
หญิงสาวใช้หลังมือถูริมฝีปากแรงๆ หวังลบรอยที่ถูกสัมผัสออก แต่
ท�ำยังไงก็ไม่ส�ำเร็จ เพราะมันฝังแน่นในใจยากจะลบเลือนแล้ว
"คุณปาย" เด็กรับใช้รอ้ งอย่างตกใจเมือ่ เห็นนายสาววิง่ ขึน้ บ้านมาด้วย
ใบหน้านองน�้ำตา "คุณปายเป็นอะหยังเจ้า!"
"อย่าเพิ่งมายุ่งกับฉันนะแม้ว จะไปไหนก็ไป!"
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"คะ...คือว่า...คนจากบ้านปูน้ โทรมาบอกว่ามีคนไค่ปะคุณปาย...เปิน้
บอกว่าเป๋นเปื้อนคุณดาวเจ้า"
เด็กสาวที่ถูกไล่อย่างไม่รู้เหนือรู้ใต้รายงานให้รู้ว่ามีคนรอพบอยู่ที่
เรือนรับรอง ไปรยาชะงักกึก หันไปถามว่าเป็นใคร แต่เด็กรับใช้ไม่รู้จักจึง
ไม่มีค�ำตอบให้ หญิงสาวจ�ำต้องล้างหน้าล้างตาให้เรียบร้อยก่อนออกไป
รับแขกด้วยตัวเอง...คิดว่าดีเหมือนกัน...ถ้ามีเพือ่ นมาให้ปรับทุกข์สกั คน...
แต่พอเห็นชายหนุ่มร่างสูงที่รออยู่ในห้องรับแขก เธอก็ท�ำหน้างง
เช่นเดียวกับอาคันตุกะหนุ่ม
"คุณคือคุณปายเหรอครับ...ผมชื่อเอกภพ คือ...น้องดาวแนะน�ำ
ให้ผมมาพบคุณที่นี่"
ชือ่ นัน้ ท�ำให้หญิงสาวถึงบางอ้อ พอจะจ�ำได้เลาๆ ว่าเขาเป็นใคร...ว่าที่
เพื่อนเขยที่ผ่านการพิสูจน์ลายเสือคนนั้นเอง
ไม่ทันที่เธอกับเขาจะได้สนทนากัน ประตูห้องก็ถูกผลักเข้ามาพร้อม
เสียงบ่นพึม
"เจ็บฉิบเลยว่ะไอ้ภพ ยายนั่นเป็นบ้าอะไรก็ ไม่รู้ ผลักกูเข้าไปใน
ดงกุหลาบได้"
พิรลั เดินเข้ามาโดยลูบแขนป้อยๆ นิว่ หน้าครางซีด้ ก่อนชะงักเมือ่ เห็น
คู่กรณีสาวยืนเด่นอยู่ในห้อง
"เธอ!"
"นาย!"
ความเข้าใจของไปรยาแตกตัวทันที...นีเ่ อง...ทีเ่ ธอรูส้ กึ คุน้ หน้าคุน้ ตา
ชายหนุ่มที่ปล้นจูบแรกไป ไม่ใช่เพราะเคยเจอกันโดยบังเอิญที่ห้องอาหาร
กลางเมืองเชียงใหม่ แต่เคยเจอกันที่กรุงเทพฯ...ในคืนพิสูจน์ลายเสือ
ตอนนั้นชายหนุ่มมาเกาะแกะเธอ ท�ำท่าเจ้าชู้กรุ้มกริ่มใส่ จนเธอ
คิดว่าเขาเป็นคนบ้ากาม ซึ่งก็ไม่ผิดจริงๆ...เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่นี้
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เป็นประจักษ์พยานได้เป็นอย่างดี
"นายนี่เอง..."
เธอเค้นเสียงพูด นัยน์ตาวาววับ หันไปหาเอกภพที่ยืนงง
"ฉันยินดีทไี่ ด้รจู้ กั คุณนะคะคุณเอกภพ และจะยินดีตอ้ นรับคุณมากกว่านี้
ถ้าเพียงแต่คณ
ุ จะไม่พาเพือ่ นชัว่ ของคุณมาด้วย ส�ำหรับตอนนี...
้ ขอเชิญคุณ
กับเพื่อนของคุณออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี้เลยค่ะ!"
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บทที่

5

ไปรยาไม่ได้ไล่พวกเขาแค่ค�ำพูด แต่ท�ำถึงขนาดเรียกคนงานในไร่มา
กระหนาบพวกเขาไปส่งถึงรถ ท�ำเอาสองหนุม่ หน้าชาดิก เพราะไม่เคยถูกไล่
ซึง่ หน้าแบบนีม้ าก่อน พออยูด่ ว้ ยกันตามล�ำพังในห้องโดยสารของรถสปอร์ต
ก�ำลังแรงสูง เอกภพก็ระเบิดใส่เพื่อนทันควัน
"นีม่ นั เรือ่ งบ้าอะไรวะไอ้พิ มึงไปท�ำอะไรเขา เขาถึงได้ไล่เราออกจากไร่
แบบนี้!"
"ก็แค่..." พิรัลอิดออด ไม่อยากบอกเรื่องที่ตัวเองเสียฟอร์มเท่าไหร่
แต่สายตาคาดคัน้ เอาเรือ่ งท�ำให้เขาต้องเปิดปากเล่าย่อๆ เพียงแค่นนั้ เอกภพ
ก็ครางอย่างรู้ชะตากรรม
"กูไม่แปลกใจเลยว่าท�ำไมถึงถูกไล่ไม่ไว้หน้าแบบนั้น ไม่ถูกสาดน�้ำ
ไล่หลังมาด้วยก็บุญโขแล้ว ดันทะลึ่งไปลวนลามเขาได้"
"ก็คิดว่าตกลงราคากันได้นี่หว่า" เพื่อนหนุ่มแก้ตัวอุบอิบ ไม่วายบ่น
อย่างมึนงง จับต้นชนปลายไม่ถูก "กูล่ะไม่เข้าใจจริงๆ นี่มันเรื่องบ้าอะไร
ท�ำไมยายนั่นถึงได้เป็นเพื่อนน้องดาวและเป็นเจ้าของรีสอร์ตนี้ ได้ มึง
รู้หรือเปล่าวะ กูงงไปหมดแล้ว"
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"อย่าว่าแต่มงึ จะงงเลย กูเองก็งงเหมือนกัน ยายคุณปายนัน่ เป็นเพือ่ น
น้องดาว แล้วท�ำไมเขาถึงมาท�ำอย่างนั้นกับกูวะ" เอกภพปรารภกับตัวเอง
อย่างไม่เข้าใจ หากเพื่อนหัวครีเอตกลับมอบค�ำตอบให้ฉับไว
"เผงเลย! ยายนี่ต้องหักหลังเพื่อน หวังเคลมมึงแหง"
ถ้าไม่ตดิ ว่าต้องใช้สองมือจับพวงมาลัยไว้ให้มนั่ เพราะมีโค้งรูปตัวเอส
รออยู่เบื้องหน้า เอกภพก็อยากยกสองมือกุมขมับด้วยนึกปวดหัวกับ
จินตนาการอันเพริศแพร้วของเพื่อนขึ้นมากรุ่นๆ
"เลิกคิดเองเออเองซะทีเถอะว่ะไอ้พิ โดนหนามกุหลาบเข้าไปขนาดนัน้
ยังคิดว่าเขาเป็นผูห้ ญิงพรรค์นนั้ อยูอ่ กี เรอะ! กูเตือนแล้วว่าเขาไม่ใช่ มึงก็ไม่เชือ่
เป็นไงล่ะ...ถูกตีนกา...ไม่สิ...เจอแม่เสือสาวตะปบเข้าไปที สมใจไหม"
พิรลั ท�ำตาขุน่ ใส่เพือ่ น ก่อนสูดปากด้วยความเจ็บเมือ่ รถกระเด้งกระดอน
เพราะพื้นผิวถนนขรุขระ ท�ำให้คนขับส่ายหัวอย่างสมเพช
"อยู่ดีไม่ว่าดี รนหาเรื่องแท้ๆ คืนนี้ได้นอนสะดุ้งทั้งคืนแน่ไอ้พิเอ๋ย..."
"อย่ามาทับถมกันนักเลยน่า ยังไงกูกต็ อ้ งรูใ้ ห้ได้วา่ เรือ่ งนีม้ นั เป็นยังไง
กันแน่"
"พอเลยเพื่อน พอเลย" เอกภพรีบปรามด้วยนึกกลัวว่าแทนที่จะได้
ความกระจ่าง จะพันเกลียวกลายเป็นเรื่องใหญ่หนักกว่าเก่า "มึงวางมือกับ
เรื่องนี้ดีกว่า ปล่อยให้กูจัดการเองเหอะ"
"มึงจะจัดการยังไง"
"ก็โทรถามน้องดาว"
"งั้นก็โทรเลย"
พิรัลพูดพร้อมกับหยิบมือถือที่วางอยู่บนคอนโซลหน้ารถส่งให้เพื่อน
ซึ่งหันมาแยกเขี้ยวใส่ราวกับพ่อสิงโตดุลูก
"ทางโค้งบนเขา มึงยังจะให้กูขับไปคุยไปอีกเรอะ!"
"ก็ใช้แฮนด์ฟรีสิโว้ย"

ยิง
่ เกลียด (เธอ) ยิง
่ เจอรัก

72

ผูโ้ ดยสารว้ากตอบอย่างร้อนรน จัดการหาอุปกรณ์และถามเบอร์โทรศัพท์
ของฝ่ายหญิง บริการกดให้เสร็จสรรพ เอกภพมองอย่างหมัน่ ไส้ระคนขวาง
ก่อนเลิกสนใจเมื่อได้ยินเสียงตอบรับของคนรักสาว
"น้องดาวหรือจ๊ะ พี่ ไปที่ ไปรยารีสอร์ตมาแล้วนะ เจอเพื่อนของ
น้องดาวด้วย...ใช่...พีแ่ ปลกใจมากที่ได้เจอเขาทีน่ นั่ ...ว่าแต่นอ้ งดาวรูไ้ ด้ไง
ว่าพี่เคยพบกับเพื่อนคนนี้มาก่อน อ๋อ...คืนนั้นน้องดาวก็ไปกินข้าวที่นั่น
ด้วยเหรอ...เห็นพี่ด้วย แต่ไม่เข้ามาทักนี่ ใจด�ำจริง" ชายหนุ่มต่อว่าอย่าง
อารมณ์ดี ก่อนตัวแข็งทื่อ เหยียบเบรกพรวด เมื่อคนรักสาวเล่าเรื่องใน
คืนนั้นให้ฟังเจื้อยแจ้ว
"อะไรนะ! แผนลองใจพี่ โอ๊ย...พี่อยากจะบ้า!"
เอาเข้าจริงแล้วคนที่อยากจะบ้าไม่ใช่เอกภพ แต่เป็นพิรัลต่างหาก
ชายหนุม่ มึนงงยิง่ กว่าถูกไม้หน้าสามตีแสกหน้าสามทีซอ้ นและถูกกระทืบซ�ำ้
จนจมดิน เมื่อเพื่อนถ่ายทอดเรื่องราวที่รู้มาให้ฟังอย่างหมดเปลือก
"นั่นเป็นแผนลองใจกู คุณปายเธอเป็นเพื่อนสนิทของน้องดาว เรียน
มหา'ลัยเดียวกัน จบพร้อมกัน พอเรียนจบเธอก็กลับมาช่วยแม่ดแู ลไร่รสี อร์ต
ฉะนัน้ ไอ้ทมี่ งึ คิดว่าเขาชัว่ โมงบินสูงมาหาเหยือ่ ไกลถึงเชียงใหม่นะ่ ตกไปได้เลย
เพราะเขามีบ้านอยู่ที่นี่ นานๆ ถึงจะลงกรุงเทพฯ สักที"
"แล้วที่ว่าท�ำกิจการค้าขายให้บริการนั่นก็..."
พิรัลคราง พูดไม่ออก เอกภพจึงต่อให้อย่างเดาได้ไม่ยาก
"เธอคงหมายถึงไร่ดอกไม้กบั รีสอร์ตมัง้ นัน่ ก็เข้าข่ายค้าขายให้บริการ
นี่หว่า"
"แล้วเขาก็ไม่อธิบายให้กูเข้าใจ"
"นีม่ งึ จะโทษเขาอีกแล้วเหรอ กูวา่ เขาคงคิดไม่ถงึ มากกว่ามัง้ ว่าหน้าตาดีๆ
จะคิดชั่วกับเขาได้ ป่านนี้คงรู้ซึ้งแล้วว่ามึงมันหน้าเนื้อใจเสือ คงจะแช่งชัก
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หักกระดูกไม่ขาดปาก"
"โอย..." พิรัลครางอีกรอบ...นี่เราผิดพลาดขนาดนั้นเชียวหรือ
ภาพใบหน้างามปริม่ น�ำ้ ตาผุดขึน้ มาในความทรงจ�ำ...ไปรยาคงโกรธแค้น
เขามาก...ก็สมควรอยูห่ รอก เพราะสิง่ ทีเ่ ขาท�ำไปมันหยามเกียรติกนั เกินกว่า
จะอภัยได้จริงๆ
ชายหนุ่มรู้สึกอึดอัด ไม่เคยรู้สึกผิดขนาดนี้มาก่อน แล้วไอ้เพื่อนตัวดี
ก็ช่วยตอกย�้ำไม่ขาดปาก
"ทีตอนนีล้ ะ่ ร้องโอย...ทีตอนท�ำล่ะไม่คดิ กูบอกแล้วว่าเขาเป็นผูห้ ญิงดี
มึงก็ไม่เชื่อ"
"เลิกทับถมกันสักทีได้ไหมวะ คนก�ำลังใช้ความคิดหนักอยู่นะโว้ย"
"มึงจะคิดฟุ้งซ่านอะไรอีก ไอ้เรื่องคิดเองเออเองน่ะเลิกเสียที...กูรู้ว่า
จินตนาการมึงบรรเจิด แต่ใช้มันให้ถูกทางบนแปลนเขียนแบบเถอะ แค่นี้
กูก็จะบ้าตามมึงอยู่แล้ว นี่พามึงไปหาหมอเสร็จ คงต้องขอให้เขาจ่ายยา
แก้ปวดหัวไม่ก็ยาระงับประสาทให้ตัวกูเองสักชุด มึงรู้ไหม...น้องดาวซักกู
ใหญ่เลยว่าท�ำไมอยากรูเ้ รือ่ งเพือ่ นเค้า แล้วเรือ่ งแบบนีบ้ อกได้ที่ไหน บอกไป
ก็มีแต่พังสถานเดียว โว้ย...คิดแล้วกลุ้ม อยากจะบ้า!"
เอกภพจบการบ่นยืดยาวด้วยการถอนใจหลายเฮือก เล่นเอาเพือ่ นหนุม่
หน้าจ๋อยเหลือสองนิ้ว อุบอิบบอกอ่อยๆ อย่างส�ำนึกผิด
"เออน่ะ เลิกแล้วไอ้เรื่องคิดเองเออเองน่ะ นี่กูก็คิดจะขอโทษเขาอยู่"
ค�ำตอบนัน้ ท�ำเอาเอกภพตาค้าง มองเพือ่ นเหมือนเห็นเขางอกออกจาก
หน้าผาก เพราะน้อยครั้งจนแทบไม่เคยเห็นที่พิรัลจะมีความคิดเช่นนี้
"มึงคิดจะขอโทษเขา!"
"เออ" รับค�ำหนักแน่นนัก
"กูไม่อยากเชื่อเลย..."
"เชื่อเถอะ...เพราะกูตั้งใจท�ำจริง" ชายหนุ่มยืนยัน และเสริมต่อ
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"มึงก็รู้นี่ว่ากูไม่ชอบติดค้างอะไรกับใคร แค่ออกปากขอโทษก็ไม่ได้เสีย
ศักดิศ์ รีสกั หน่อย อย่างมากก็แค่เสียหน้าทีเ่ ข้าใจเขาผิดมาตลอด...ก็เท่านัน้ "
ชลธิษากลับรีสอร์ตโดยพกพาความขัดใจในตัวธีรภัทร์กลับไปด้วย ไม่เข้าใจ
ว่าเขาโง่จริงหรือแกล้งโง่กันแน่ ถึงไม่ยอมรับไมตรีที่เธอเพียรทอดให้
หลายวันที่ผ่านมาหลงดีใจคิดว่าทางสะดวก เพราะไม่มีญาติตัวแสบ
ของเขาเป็น ก.ข.ค. แต่ชายหนุม่ กลับหลบเลีย่ งได้ตลอด สูอ้ ตุ ส่าห์โทรศัพท์
หาเขาจนมือหงิก แต่เลขาฯ หน้าห้องกลับไม่ยอมโอนสายให้พดู ด้วย บอกว่า
เขางานยุ่ง ให้ฝากข้อความทิ้งไว้ ถ้าเขาอยากพูดด้วยก็คงโทรกลับเอง เธอ
ได้แต่กัดฟันกรอดอย่างแค้นใจ รู้ดีว่าถูกกีดกัน เพราะเลขาฯ สาวใหญ่
เป็นคนที่แม่เลี้ยงธีรดาส่งมากระหนาบลูกชายคนเดียวโดยเฉพาะ
เมือ่ ติดต่อกันทางเสียงไม่ได้ เธอก็ลงทุนพาตัวเองไปหาถึงถิน่ แต่ชายหนุม่
กลับยุ่งวุ่นวายอยู่กับงานเอกสารจนแทบไม่มีเวลาคุยหรือออกไปไหนท�ำให้
เธอหงุดหงิดทบทวี
นี่ถ้ามีตัวเลือกที่ดีกว่า หรือดีพอฟัดพอเหวี่ยง...ฉันจะโบ้ยเขาทิ้ง
อย่างไม่เสียดายเลยจริงๆ ด้วย!
คนขับรถวิง่ อ้อมมาเปิดประตูตอนหลังให้เธอก้าวลงไปเหมือนนางพญา
มีผู้จัดการไร่และแม่บ้านมายืนรอรับเหมือนทาสผู้ซ่ือสัตย์ตามระเบียบที่
วางไว้
"เป็นไง ที่นี่เรียบร้อยดีไหม"
"เรียบร้อยดีครับ" ผู้จัดการวัยกลางคนตอบอย่างนอบน้อม "นี่ผม
นัดสถาปนิกจากกรุงเทพฯ ให้มาพบคุณชลตอนบ่ายสาม"
"ความจริงเธอจัดการไปให้หมดเลยก็ได้ เพราะฉันก็ไม่รเู้ รือ่ งนีส้ กั เท่าไหร่
อีกอย่างบริษัทนี้ก็มีชื่อเสียงมาก ได้มาท�ำงานให้ก็น่าจะการันตีผลงานได้ดี
อยู่แล้วนี่"
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ชลธิษาบอกด้วยท่าทางเบือ่ หน่าย ก่อนขมวดคิว้ มุน่ เมือ่ เห็นรถสปอร์ต
สีน�้ำเงินเข้มแล่นไปจอดหน้าบ้านพักรับรองทางขวามือ พอเห็นชายหนุ่ม
ร่างสูงสองคนที่ก้าวออกมาจากรถ ดวงตาเธอก็ลุกวาบด้วยความถูกสเป็ก
เพราะคนหนึ่งหล่อสวยส�ำอาง ส่วนอีกคนหล่อเข้มคมคาย เร้าใจไม่แพ้กัน
"สองคนนั่นใครน่ะ" ถามเสียงร้อนรนนิดๆ
ผู้จัดการเลิกคิ้วฉงน มองตามสายตานายจ้างแล้วให้ค�ำตอบฉับไว
"พวกทีม่ าท�ำงานจากกรุงเทพฯ ไงครับ ผมจัดให้พวกเขาอยูท่ นี่ นั่ คุณชล
มีอะไรขัดข้องหรือเปล่าครับ"
"ไม่มี แต่ไปเลือ่ นนัดเขาเป็นบ่ายสามครึง่ แล้วกัน ฉันกลับมาเหนือ่ ยๆ
อยากอาบน�้ำแต่งตัวก่อน"
"ครับ" ผู้จัดการรับค�ำโดยไม่นึกแปลกใจว่าท�ำไมนายสาวถึงเปลี่ยน
ท่าทางเป็นกระตือรือร้นทันตาเห็นแบบนั้น...คงเป็นเพราะสองหนุ่มหล่อ
ชาวกรุงนั่นแหละ
ชลธิษาเป็นอย่างนี้เสมอ...บ้าผู้ชาย บ้าคนหล่อ!
"ไอ้พิ ไอ้เพื่อนเวร!"
พิ รั ล ก� ำ ลั ง นอนคว�่ ำหน้ า อยู ่ บ นเตี ย ง เพราะเจ็ บ หลั ง จากการถู ก
หนามกุหลาบต�ำจนนอนหงายไม่ไหว ใกล้จะเคลิม้ หลับเพราะยาแก้ปวดและ
ยาแก้อักเสบที่กินเข้าไปก�ำลังออกฤทธิ์ เอกภพก็ปึงปังเข้ามาในห้องอย่าง
เจ๊กตื่นไฟ ทั้งที่แถวนี้ ไม่น่าจะมีอัคคีภัยเพราะฝนห่าใหญ่เพิ่งตกลงมา
เมื่อครู่
"อะไรอีกวะไอ้ภพ ขอกูนอนสักชั่วโมงเถอะ กินยาเข้าไปง่วงฉิบ ไว้
บ่ายสองครึ่งค่อยมาปลุกใหม่แล้วกัน ขอบใจล่วงหน้านะเพื่อน" ชายหนุ่ม
ผงกหัวขึ้นพูดจบก็นอนพังพาบต่อ หากเอกภพไม่ยอมให้ท�ำเช่นนั้น ตะปบ
บ่ากว้างให้หันกลับมาพูดกันใหม่
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"มึงท�ำเรือ่ งใหญ่ลงไปแล้วรูไ้ หม น้องดาว...น้องดาวเค้ารูเ้ รือ่ งหมดแล้ว
เค้าโทรไปหาคุณปาย และโทรมาด่ากูใหญ่เลยว่าคบเพื่อนชั่ว ไม่ให้เกียรติ
ผู้หญิง มึงก็รู้นี่ว่าเค้าไม่ค่อยชอบขี้หน้ามึงอยู่แล้ว พอมารู้เรื่องนี้เข้าก็
พานโกรธใหญ่"
"แล้วไม่ได้บอกเขาไปเหรอว่ากูเข้าใจผิด และพร้อมจะขอโทษ
เพื่อนเขาด้วย"
"บอกแล้ว แต่น้องดาวเขาโกรธมาก ไม่ยอมฟังอะไรเลย แล้วเขาก็...
เขาก็..." เอกภพท�ำหน้าเหมือนเจ็บปวดเสียเต็มประดา "ประกาศลด
ความสัมพันธ์กับกูจากว่าที่คู่หมั้นเหลือแค่แฟนน่ะ มึงเข้าใจไหม!"
"หา!" พิรัลตาค้าง แทบจะหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง "ยายน้องดาวของมึง
กล้าพูดขนาดนั้นเชียวเรอะ!"
"เออสิ...น้องดาวบอกว่าถ้ากูไม่เลิกคบเพือ่ นชัว่ ที่ไม่สร้างความเจริญ
ให้อย่างมึง ก็จะถูกลดความสัมพันธ์เป็นแค่คนรู้จัก...ไม่ใช่แฟนในไม่ช้านี้
แน่!"
คนฟังท�ำหน้าพิลึก อยากจะหัวเราะแต่ก็หัวเราะไม่ออก ได้แต่ยกมือ
เกาหัวแกรก
"ท�ำไมมันยุ่งอย่างนี้วะ"
"ก็เพราะความชุ่ย มักง่ายของใครล่ะ หน็อย...ท�ำคุยว่าเป็นเสือ
สุดท้ายก็เป็นแมวลายเสือ!"
โดนไม้นี้เข้าพิรัลก็ถึงกับอึ้ง อับจนหนทางเถียง...ความผิดที่ก่อขึ้น
โดยประมาทกลายเป็นชนักติดหลังอันโต แกะยังไงก็ไม่ออก ท�ำได้แค่
ก้มหน้าแบกรับความอับอายนี้ไว้ต่อไป
"จริงน้าไอ้พ...
ิ " น�ำ้ เสียงของเอกภพอ่อนลงเล็กน้อย มีความระอาใจ
มากกว่าหงุดหงิดเหมือนเมื่อครู่ "ถ้าไม่ติดว่ามึงเป็นพี่ยายเพิร์ล กูตื้บมึง
ติดซีเมนต์จริงๆ ด้วย ดีแต่หาเรื่องยุ่งมาให้"
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"นี่มึงเห็นแก่ยายเพิร์ลมากกว่ากูอีกเรอะ"
"เออสิวะ ก่อนเดินทางมานี่ ยายตัวยุง่ นัน่ พูดอย่างกับรูว้ า่ จะเกิดเรือ่ งขึน้
ฝากฝังมึงไว้กบั กูใหญ่ บอกให้ทนๆ มึงหน่อย ตอนนัน้ กูยงั ล้อยายตัวยุง่ เลย
ว่าพูดจาเหมือนแม่ที่ลูกสาวจะออกเรือน คิดไม่ถึงจริงๆ..."
วิศวกรหนุม่ ผูถ้ กู หางเลขพายุถอนใจแรง ทิง้ ตัวนัง่ บนเก้าอีท้ ี่ใกล้ทสี่ ดุ
แล้วพูดต่อ
"เรื่องอะไรกูก็ทนได้ แต่ไอ้เรื่องที่เกี่ยวข้องกับน้องดาวนี่สิ...เหลือทน
จริงๆ ให้ตายเถอะ! นีก่ คู ดิ ถูกหรือผิดวะทีม่ ากับมึง อยูด่ ไี ม่วา่ ดี วอนหาเรือ่ ง
ติดร่างแหไปด้วยจนถูกน้องดาวโกรธอยู่นี่"
"ผู้หญิงโกรธแปลว่าผู้หญิงรัก"
พิรัลบอกหน้าตาย หวังแหย่ให้อีกฝ่ายอารมณ์ดี แต่เอกภพไม่รับมุก
เหมือนทุกครั้ง แสยะเขี้ยวใส่ ทั้งยังย้อนเข้าให้อย่างเจ็บแสบ
"อ้อ งัน้ ที่โกรธขนาดชกหน้า แล้วผลักเข้าดงกุหลาบต่อนัน่ คงพิศวาส
เกินห้ามใจเลยสิท่า"
'คนถูกพิศวาส' เหลือกตาขึน้ ข้างบน นึกอยากชกปากตัวเองสักที ค่าที่
ไม่รู้จักคิด เปิดโอกาสให้เพื่อนกัดเอาได้ (ก็ได้แต่นึกนะ เอาเข้าจริงแล้ว
ไม่ท�ำหรอก ธุระอะไรจะท�ำร้ายตัวเองให้เจ็บตัวฟรีล่ะ)
"อย่ารวนกันนักเลยน่า มาช่วยกันคิดดีกว่าว่าท�ำยังไงยายน้องดาว
ถึงจะหายโกรธ"
เอกภพถอนใจอีกครั้ง ถ้าวลีที่ว่า 'ถอนใจหนึ่งครั้งแก่ไปหนึ่งปี'
เป็นความจริงล่ะก็...วันนี้วันเดียวเขาคงแก่หง่อม ผมขาวโพลนไปหมด
ทั้งหัวแล้ว ดีไม่ดีอาจร่วงโกร๋นจนล้านเลี่ยนอีกต่างหาก
ถึงพิรัลจะหาเรื่องยุ่งยากมาให้ยังไง มันก็ยังเป็นเพื่อนคนส�ำคัญ...
คบหากันมานานเกือบยีส่ บิ ปี จะให้เลิกคบกันง่ายๆ อย่างทีด่ วงดาวแนะเขา
ก็ท�ำไม่ได้
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โบราณว่าได้อย่างเสียอย่าง แต่เรือ่ งนีย้ งั ไงก็จะไม่ยอมเสียสักอย่าง
จะคบทั้งเพื่อนและยึดคนรักไว้พร้อมกันจนได้นั่นแหละ!
"กูว่ามึงรีบไปขอโทษคุณปายเร็วๆ ดีกว่า ถ้าเขาหายโกรธ น้องดาว
ก็คงหายโกรธด้วยล่ะ"
เอกภพเสนอวิธีเดียวที่นึกออกท�ำให้เพื่อนหนุ่มหน้าม่อย อุบอิบบอก
แหยงๆ
"พูดง่ายแต่ท�ำยากนา...ยายนั่นดุยังกับเสือ แถมตอนนี้เป็นเสือแค้น
ด้วย...ขืนสุ่มสี่สุ่มห้าเข้าไปมีหวังถูกตะปบตายแหง"
ทั้งที่นัดพบคณะสถาปนิกจากเมืองกรุงไว้ตอนบ่ายสามครึ่ง แต่กว่า
แม่ม่ายสาวจะนวยนาดลงมาชั้นล่างได้ก็ครึ่งค่อนชั่วโมงหลังจากนั้น ด้วย
เสียเวลาไปกับการเลือกเสื้อผ้า แต่งหน้าท�ำผมอย่างประณีต เพื่อสร้าง
ความประทับใจให้ชายหนุม่ ทีส่ ะดุดตาแต่แรกเห็น และการปรากฏตัวของเธอ
ก็เรียกความสนใจจากทุกคนได้จริงๆ
ห้าหนุม่ นิง่ มองผูว้ า่ จ้าง สามคนมองด้วยสายตาชืน่ ชมอย่างเห็นได้ชดั
ส่วนอีกสองคนเพียงแค่ยมิ้ อ่อนๆ ให้อย่างสุภาพ หากอะไรบางอย่างบอกให้รู้
ว่าพวกเขามี 'ระดับ' กว่าอีกสามคนที่มาด้วยกัน ยิ่งพอรู้ว่าคนหนึ่งเป็น
ลูกชายไพศาล...อธิบดีมอื สะอาดจนลือชือ่ ในวงการ ขณะทีอ่ กี คนเป็นลูกชาย
นายทหารทีล่ าออกจากราชการไปเล่นการเมือง ตอนนีเ้ ป็นรองหัวหน้าพรรค
และเป็น ส.ส. ระบบปาร์ตี้ลิสต์ของพรรครัฐบาล...ชลธิษาก็เกิดความคิดว่า
ผู้ชายสองคนนี้ใช้ได้...ไม่ใช่หล่อแค่รูป ยังมีชื่อสกุลและฐานะทางสังคม
ที่จัดได้ว่าดีมากอีกด้วย
ภาพของธีรภัทร์ทเี่ คยเป็นตัวเลือกอันดับหนึง่ เสมอมาเริม่ คลอนแคลน
เมือ่ ตัวเลือกอันดับสองและสามซึง่ โดดเด่นไม่แพ้กนั โผล่ออกมา...แม่มา่ ยสาว
จึงเจรจากับพวกเขาอย่างอ่อนหวาน
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"ดิฉันยินดีมากที่ได้คุณสองคนมาท�ำงานให้"
"เช่นกันครับ ไม่ทราบว่าคุณชลธิษาจะดูแบบทีผ่ มร่างไว้เลยหรือเปล่า
เผื่อว่าอยากให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมอะไรตรงไหน ผมจะได้จัดการให้"
"ไม่ต้องเรียกกันเต็มยศอย่างนั้นหรอกค่ะ เรียกดิฉันว่าชลสั้นๆ ก็ได้"
"ครับคุณชล"
พิรัลยอมท�ำตามโดยง่าย จึงได้รับรอยยิ้มหวานยิ่งกว่าน�้ำตาลกลูโคส
เป็นรางวัล...มีรอยเชิญชวนแฝงอยู่ในดวงตาและริมฝีปากอิม่ เคลือบลิปสติก
สีแดงสด เอกภพเองก็มองเห็นและรับรู้ได้เช่นกัน
ถ้าเป็นแต่ก่อนที่ยังใช้ชีวิตโสดตามความพอใจ เขาคงสานไมตรีกับ
แม่ม่ายสาวต่อได้อย่างไม่ยากเย็น แต่ตอนนี้เขามีดวงดาวเป็นเจ้าหัวใจ
ไม่อยากท�ำให้เธอเสียใจ จึงใช้ชีวิตอย่างระมัดระวัง ไม่รักสนุกเหมือนเก่า
ชายหนุม่ เหล่มองเพือ่ นอย่างหยัง่ เชิง ถ้าเปรียบฝ่ายหญิงเป็นไฟ ฝ่ายชาย
ก็เป็นแก๊ส มาเจอกันคงได้ลกุ ติดพึบ่ พับ่ ...แต่สงิ่ ทีเ่ ห็นกลับเป็นตรงข้าม ชวนให้
ประหลาดใจอย่างยิง่ ยวด เพราะพิรลั ไม่มที า่ ทีตอบสนอง เอาแต่พดู เรือ่ งงาน...
ดวงตาด�ำคมนิ่งลึก ไม่ฉาบประกายแพรวพราวอย่างชายหนุ่มเจ้าส�ำราญ
คนเก่า
เกิดอะไรขึน้ ไอ้เพือ่ นตัวแสบไม่เคยปฏิเสธผูห้ ญิงสวย แล้วสิง่ ทีเ่ ห็น
นี่มันอะไรกัน หรือยาที่หมอสั่งให้มีผลข้างเคียงกับพฤติกรรมของมันหว่า
หลังจากคุยเรือ่ งงานเสร็จ ชลธิษาก็เชิญพวกเขารับประทานอาหารเย็น
ด้วยกันต่อ หญิงสาวเอาใจใส่พวกเขาเป็นอย่างดี ชวนคุยนู่นนี่ไม่ขาดปาก
หากพิรัลกลับส�ำรวมตนได้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกเหนือจากเรื่องงานแล้ว
เขาถนอมค�ำพูดแทบจะนับประโยคได้ ปล่อยให้เพื่อนและผู้ช่วยสนทนากับ
แม่ม่ายสาวเสียเป็นส่วนใหญ่
"เป็นอะไรไปวะไอ้พิ วันนี้ดูมึงฝ่อผิดปกติ"
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พอกลับถึงที่พัก เอกภพก็ยิงค�ำถามคาใจใส่เพื่อนที่ทิ้งตัวนอนคว�่ำ
บนเตียงนุ่มทันที
"ยอมฝ่อวันนึงว่ะ ไม่ไหว..."
"อย่าบอกนะว่ามึงกลุ้มเรื่องที่น้องดาวโทรมาด่าจนไม่มีกะจิตกะใจ
ท�ำอะไร"
เอกภพถามอย่างไม่แน่ใจว่าเพือ่ นจะเกิดส�ำนึกดีงามขึน้ ในใจ ซึง่ พิรลั
ก็แสดงออกให้รู้ว่าหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ด้วยการผงกหัวขึ้นแยกเขี้ยวใส่
"ใช่ที่ไหนเล่า ยายน้องดาวของมึงไม่ได้มีความส�ำคัญอะไรกับกูเลย
สักนิด ที่ไม่มีกะจิตกะใจท�ำอะไรนี่เป็นเพราะกูปวดระบมไปหมดทั้งตัว
ต่างหาก"
เอกภพมองเพื่อนตาค้าง ก่อนหัวเราะก๊าก แทบจะกลิ้งไปกลิ้งมาบน
โซฟายาวด้วยความขัน
"โอย ไอ้พิ หมดมาดเลยว่ะ จูบสาวในสวนดอกไม้ คิดดูแล้วมันสุดแสน
จะโรแมนติกเหมือนตอนจบในเทพนิยาย แต่เรื่องของมึงไม่ได้จบแบบ
แฮปปีเ้ อ็นดิง้ ว่ะ พระเอกถูกนางเอกผลักเข้าดงกุหลาบด้วยความแค้น แทนที่
จะเป็นหนังรักโรแมนติก กลับกลายเป็นหนังลูนาติก (Lunatic) ไปฉิบ
ฮะฮ่ะฮ่า..."
พิรัลมองเพื่อนขวางๆ อยากยันมันสักพลั่ก แต่ก็จนใจเพราะมัน
อยูห่ า่ งรัศมีเท้าเกือบสองเมตร และตอนนีเ้ ขาก็ระบมจนไม่อยากขยับเขยือ้ น
ด้วย จึงนับหนึ่งถึงสิบในใจอย่างอดทน คิดว่าถ้าพ้นจากเลขสิบไปแล้ว
มันยังไม่หยุดหัวเราะ คงต้องหาอะไรเขวี้ยงปากให้หยุดล่ะ
นับได้ถึงเก้า...เสียงหัวเราะก็ซาลงเพราะเสียงเรียกเข้าของโทรศัพท์
มือถือที่วางอยู่บนโต๊ะ ความที่อยู่ใกล้ เอกภพจึงเอื้อมมือไปหยิบมากดปุ่ม
ตอบรับ แล้วก็ได้ยินเสียงใสแจ๋วรัวเร็วราวกับปืนกลสวนขึ้นฉับไว
"ฮัลโหล พี่พิเหรอ แม่ให้เพิร์ลโทรมาถามสารทุกข์สุกดิบว่าเป็นไง
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ยังอยู่ครบสามสิบสองหรือเปล่า พี่โทรมาบ้านครั้งเดียวตอนถึงเชียงใหม่
แล้วก็ไม่โทรกลับมาอีกเลย แม่เขาเป็นห่วงนะ อ้อ แล้วซือ้ ของฝากให้เพิรล์
เรียบร้อยแล้วรึยัง อย่าลืมนะ ไม่มีของฝากไม่ให้เข้าบ้าน"
"เดี๋ยว...เดี๋ยว...ยายตัวยุ่ง นี่พี่ภพนะ ไม่ใช่พี่พิของเรา"
พอสบช่องอีกฝ่ายหยุดหายใจ เอกภพก็รีบบอกด้วยเสียงกลั้วหัวเราะ
อดคิดไม่ได้ว่าพี่น้องคู่นี้น่าข�ำพอกัน เพียงแต่กับคนน้อง เขามีความเอ็นดู
ให้ค่อนข้างมาก เพราะเคยเห็นกันมานาน ตั้งแต่เธอยังเป็นเด็กตัวกะเปี๊ยก
อายุแค่ขวบเศษ เดินเตาะแตะ พูดจาไม่รู้ความ จึงรักใคร่เอ็นดูไม่ต่างจาก
น้องสาวคนหนึ่ง
"อ้าว พี่ภพเองเหรอคะ ขอโทษค่ะ เพิร์ลไม่รู้ นึกว่าพี่พิ แล้วนี่พี่พิ
อยู่ไหนคะ"
เสียงเล็กใสดัง่ ระฆังเงินใบน้อยชีแ้ จงเจือ้ ยแจ้วก่อนถามต่ออย่างสงสัย
เอกภพหัวเราะหึๆ ปรายตามองเพื่อนที่ท�ำหน้าเมื่อยอยู่บนเตียงแล้ว
ให้ค�ำตอบ
"มันก็อยู่แถวนี้แหละ ตอนนี้ไม่ค่อยสบาย"
"พี่พิไม่สบาย! เป็นอะไรคะ" พิสินีค่อนข้างตกใจ เพราะพิรัลเป็นคนที่
มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเข้าขั้น 'หนังเหนียว' นานทีปีหนโรคภัยไข้เจ็บ
ถึงจะเบียดเบียนเขาได้สักครั้ง
"พูดกับพี่เขาเองแล้วกัน เอ้า..."
เอกภพตัดบท ส่งโทรศัพท์เครือ่ งเล็กให้เพือ่ นรับไปพูดต่อ พิรลั ท�ำเสียง
อือออตอบรับความห่วงใยของน้องสาวสองสามค�ำ อ้อมแอ้มบอกว่าปวดหัว
ไม่ค่อยสบายเพราะโหมงานหนัก ท�ำให้เพื่อนร่วมห้องหัวเราะพรืดอย่าง
อดไม่อยู่ มิไยว่าอีกฝ่ายจะถลึงตาปรามสักแค่ไหน
"เออ ยายเพิร์ล ถ้ามีคนแปลกหน้ามาหยามเราให้โกรธมาก ท�ำยังไง
เราถึงจะหายโกรธ" พิรัลเอ่ยถามน้องสาวในตอนหนึ่ง
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"ก็ตอ้ งดูกอ่ นว่าถูกหยามขนาดไหน ถ้าเป็นเรือ่ งขีห้ มูราขีห้ มาแห้งก็คง
ไม่สนใจ ยิ่งถ้าเป็นแค่คนแปลกหน้าที่ผ่านมาผ่านไปก็ไม่รู้ว่าจะจ�ำไว้ท�ำไม
ให้เปลืองสมอง"
"แล้วถ้าเขาหยามเราอย่างแรง อย่าง...หาว่าเราเป็นผู้หญิง...เอ่อ...
พรรค์นั้นล่ะ"
"โห...อย่างนี้จนตายก็ไม่มีวันอภัยให้ ตาถั่วไม่พอยังปากเน่าเสียอีก
ถ้าพูดให้ได้ยินนะ จะเอาหินเขวี้ยงให้ปากแตกกินน�้ำพริกไม่ได้เลย และถ้า
มีพยานรู้เห็น เพิร์ลจะแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทซะให้เข็ด!" สาวน้อย
ใส่อารมณ์อย่างเมามันท�ำให้พี่ชายกลืนน�้ำลายฝืดๆ ลงคอ ก่อนสะดุ้งวาบ
เมื่ออีกฝ่ายเอะใจถามอย่างหวาดระแวง "ว่าแต่พี่พิถามท�ำไม หรือว่าไป
หยามใครเขามา"
"เราก็จอ้ งจับผิดพีเ่ รือ่ ย ไม่เอาล่ะ ไม่คยุ ด้วยแล้ว พีป่ วดหัว อยากนอน
แค่นี้นะยายตัวยุ่ง" พิรัลตัดบทโดยใช้เสียงดังข่ม อ�ำพรางความจริงไว้
"ยังไงก็อย่าลืมของฝากเพิร์ลน้า" แม่ตัวยุ่งไม่วายทวงแจ๋วๆ
ชายหนุ่มโคลงศีรษะอย่างอ่อนใจระคนข�ำ
"ตกลงนี่เราห่วงของฝากหรือห่วงพี่กันแน่หืม...ยายเพิร์ล"
พิสินีหัวเราะคิก ตอบอย่างทะเล้นนิดๆ ว่า
"ห่วงทั้งสองอย่างแหละค่ะ ถ้าพี่พิไม่สบายจะออกไปหาของฝากให้
เพิร์ลได้ยังไง เพราะฉะนั้นต้องรีบหายเร็วๆ นะคะ บายค่ะ"
สาวน้อยยอมวางสาย พิรลั ปิดโทรศัพท์ เงยหน้าขึน้ เห็นเอกภพท�ำตา
ระริกขัน แม้จะได้ยินความข้างเดียว แต่เพื่อนหนุ่มคงสามารถปะติดปะต่อ
ใจความโดยรวมได้ไม่ยาก
มองหน้าเพื่อนตอนนี้แล้วไม่รู้เป็นไง พิรัลอยากถอนใจดังๆ ออกมา
เหลือเกิน!
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"เอ้า!"
เอกภพกะพริบตาปริบ ถือถ้วยกาแฟค้าง ท�ำหน้างุนงงระคนประหลาดใจ
เมือ่ เพือ่ นยืน่ ช่อกุหลาบขาวกลีบแข็งราวดอกไม้ประดิษฐ์ชอ่ ใหญ่ให้ในตอนสาย
"ให้กู?...เนื่องในโอกาสอะไรวะ"
"ไม่ใช่ให้มึง นี่กูจะฝากมึงไปขอโทษเพื่อนยายน้องดาวเขาต่างหาก"
"เฮ้ย!" เอกภพร้อง ผงะไปทางด้านหลังชนพนักเก้าอี้ ท�ำเอากาแฟ
กระฉอกออกจากถ้วยโดนมือตัวเองเล็กน้อย จึงรีบวางลงบนจานรอง ไม่กล้า
ถือไว้นานๆ เพราะเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าไอ้เพื่อนตัวร้ายจะท�ำให้เขาตกใจจน
เผลอสาดกาแฟใส่ตัวเองทั้งถ้วยเมื่อไหร่
"เมื่อกี้มึงพูดว่าอะไรนะ" ถามเพื่อความแน่ใจอีกครั้ง
"กูว่าขอฝากดอกไม้นี่..." พิรัลบอกชัดถ้อยชัดค�ำ วางช่อกุหลาบ
ลงบนตักเพื่อนอย่างระมัดระวังไม่ให้กระดาษแก้วยับย่นเสียรูปทรง "ให้มึง
เอาไปขอโทษเพื่อนน้องดาว หยั่งเชิงดูซิว่าเขาจะมีปฏิกิริยายังไง"
"ท�ำไมไม่ไปเองวะ"
"ก็เขาโกรธกูจนแทบพิฆาตทิ้ง ขืนทะเล่อทะล่าเข้าไป เขาคงได้เรียก
คนงานมาจับกู โยนออกไปโดยไม่ยอมฟังอะไรแน่ แต่ถ้าเป็นมึงน่าจะ
พอหยวน เพราะเขาโกรธกู ไม่ได้โกรธมึงด้วยนี่"
พิรัลพูดเสียงอ่อน หวังคะแนนเห็นใจเต็มที่ แต่ถ้าเปรียบเอกภพ
เป็นอาจารย์ ก็คงเป็นอาจารย์ทเี่ ขีย้ วและงกคะแนนน่าดู เพราะสายตาทีม่ องมา
บอกได้ดีว่าคะแนนจิตพิสัย (ที่ให้ด้วยความพิศวาส) ส�ำหรับเขาคือศูนย์!
"เรียนผูกก็ต้องเรียนแก้เองโว้ย อย่ามาใช้กู"
"สองหัวดีกว่าหัวเดียวนะเพื่อน"
"โฮ่ สองหัวดีกว่าหัวเดียว แล้วตอนท�ำน่ะ มึงฟังอีกหัวหนึ่งที่อยู่
ตรงนีม้ ยั้ ไม่...มึงคิดเองเออเอง แล้วก็ลยุ เองคนเดียวเลย แต่พอเดือดร้อนล่ะ
สองหัวเชียว ตอนนี้กูขอถือภาษิตว่าตัวใครตัวมันดีกว่า"
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"อย่าเพิง่ ทิง้ กันน่า อย่าลืมนะ ถ้ายายคุณปายไม่หายโกรธ ยายน้องดาว
ก็จะโกรธมึงไม่เลิกด้วย ตอนนี้เรามีผลประโยชน์ร่วมกันนะ"
พิรลั อ้างเหตุผลหว่านล้อมอย่างหัวหมอ เอกภพกลอกตาพลางครางลึก
ในล�ำคออย่างปลงอนิจจัง
"บางที...เลิกคบมึงซะอาจจะง่ายกว่า เฮ้อ...เวรจริงกู...เนื้อไม่ได้กิน
หนังไม่ได้รองนั่ง แต่กลับต้องเอากระดูกมาแขวนคอ!"
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