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“Love Square ชวนคุณหยุดพัก มาเติมรักใหเต็มใจ”

 เพราะตองการแกแคนใหกับพอ ณัฐนภิส  จึงตกลงปลงใจแตงงานกับ 

เจนภพ ลูกชายของคนที่ทำใหครอบครัวของเธอตองตกอับ โดยไมสนใจวา 
เจาบาวที่แสนจะปากเสียของเธอนั้นจะตอตานงานมงคลสมรสนี้อยางไร เนื่องจาก 

ตั้งใจแลววาการแตงงานครั้งนี้จะเปนแตเพียงในนามเทานั้น แตเมื่อไดใกลชิดกัน 

ทั้งคูกลับเกิดความเห็นอกเห็นใจจนกลายเปนความรักโดยไมรูตัว 

 ในที่สุดแลวณัฐนภิสจะเลือกตัดสินใจทำอยางไร ระหวางแกแคนกับยุติ 
แผนการทั้งหมด...เพียงเพื่อความรัก
 สำนักพิมพอรุณขอฝากผลงานของ  เนวิกา ไวดวยนะคะ    

      

สำนักพิมพอรุณ 

           พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

คำนำสำนักพิมพ 
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 ‘เทพนิยาย’  เกือบทุกเรื่อง...มักจะลงเอยดวยการที่เจาหญิงและเจาชาย 

แตงงานกันอยางมีความสุข
 ทวา  ‘นิยาย’  เรื่องนี้ไมใชเรื่องของเจาชายกับเจาหญิง อีกทั้งยังตั้งอยูบน 

มุมมองกลับกันที่วา ถาเรื่องราวเริ่มตนจากการแตงงาน  ‘อยางมีความทุกข’ แลว 

ทายสุดชีวิตของบาวสาวคูนี้...จะมีความสุขดั่งเชนใคร  ๆ  คาดหวังไดหรือไม
 ‘ววิาหรกัรอยเลห’ เกดิขึน้จากความสงสยัของตวัผูเขยีนเองวา เปนไปไดไหม 

...ที่คนสองคนซึ่งชังขี้หนากันอยางหนักจะตองมาอยูรวมกันดวยขอบังคับบาง 
ประการที่ตนเองไมมีสวนเกี่ยวของ แตก็ไมอาจเลี่ยงได
 เปนไปไดไหม...ที่ความใกลชิดจะทำใหพวกเขาเริ่มเขาใจและเห็นใจกัน
 เปนไปไดไหม...ที่ความเขาใจจะทำใหความแคนที่เคยมีมากอนหนาน้ีดับมอด 

ลงไป และแทนที่ดวยความรักเสียที
 สำหรับแรงบันดาลใจของนิยายเรื่องนี้ ตองขอบคุณเรื่องราวของแซมสัน 

และเดไลลาหในวิชา Mythological and Biblical Background to English 

Literature ที่เมื่ออาจารยบรรยายเรื่องนี้ปุบ ผูเขียนซึ่งควรจะตั้งใจเรียนก็กลับ 

คิดพล็อตนิยายขึ้นมาปบ และเริ่มหาขอมูลตอยอดเปนตนมา กอนจะเขียนจบลง 
เมื่อปลายป ๒๕๕๕ อยางรวดเร็วเพราะอินกับเรื่อง อีกทั้งแบ็กกราวนดเรื่องนี้เปน 

เรื่องคอนขางใกลตัว จึงสนุกกับการเขียนเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง
 ทั้งนี้ผูเขียนขอขอบคุณบรรณาธิการที่นารักมาก  ๆ และชวยแกงานจน 

ผูเขียนเรียนรูอะไรหลายอยางเพิ่มเติม ขอบคุณทางสำนักพิมพอรุณที่เปดโอกาส 

ใหไดเขามายืนในวงการน้ำหมึกอยางเปนทางการ ขอขอบคุณทานผูอานที่มอบ 

โอกาสใหนักเขียนใหมคนนี้ดวยการหยิบหนังสือเลมนี้ขึ้นมา...และก็หวังวาจะไดมี 
โอกาสนำผลงานเรื่องใหม  ๆ  มาใหทุกทานไดอานกันอีกในโอกาสตอไป
                                             

                          เนวิกา 
พฤษภาคม ๒๕๕๗

คำนำผูเขียน 
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ในอนาคตนะ...ถาเจนเลือกที่จะอยูกับใครสักคน 

ขอใหเลือกเพราะรักและมั่นใจวาจะสามารถอดทน
และพรอมเขาใจเขาไปไดตลอดชีวิต
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รถโดยสาร  ประจำทางสีสมคอย  ๆ  ชะลอความเร็วลงจนหยุด 

สนิทตรงปายรถเมลทามกลางความมืดสลัวในยามราตรี เมื่อประตูเปดออกก็ 
ปรากฏรางหญิงสาวที่กำลังกาวลงจากรถอยางระมัดระวัง เพราะสวมรองเทาสนสูง 
ถึงสามนิ้วครึ่ง เมื่อลงมายืนบนพื้นฟุตปาธเรียบรอยแลว เธอก็นึกรำคาญใจ 

กับชุดราตรีกระโปรงบานฟูฟองของตนไมนอยเลยทีเดียว
ณัฐนภิสควานหารองเทาแตะสภาพสมบุกสมบันในกระเปาสะพายแลวรีบ 

สลับเปลี่ยนกับรองเทาสนสูงทันที ดวยทาทางไมคอยจะเรียบรอยสมกับความเปน 

ผูหญิงเทาใดนัก ดวงหนาสวยแตงแตมดวยเครื่องสำอางโทนสีออนหวานมีสีหนา 
บูดบึ้งอยางยิ่ง กอนจะเงยขึ้นไปสบตากับหญิงสาววัยแรกแยมนุงนอยหมนอย 

ทำหนายั่วยวนบนปายขนาดใหญหนาสถานบันเทิงที่ผูชายหลากหลายวัยกำลัง 
เดินเขาเดินออกอยางคึกคัก 

คืนนี้อาบอบนวดหนาปากซอยบานเธอมีคนมาใชบริการเยอะเชนเคย
หญิงสาวรวบชายกระโปรงพรอมกระชับเสื้อคลุมแขนยาวไวใหมั่น แลว 

เรงฝเทาเดินเขาซอยเล็กที่อยูดานขาง แมวาจะเคยชินกับสถานบริการครบวงจร 
แหงนี้มาตั้งแตเด็กเพราะตองเดินผานทุกวัน แตณัฐนภิสก็มักจะเลี่ยงไมกลับดึก 

เนื่องจากเปนยานที่คอนขางอันตรายหากตองเดินกลับเพียงลำพัง
หนาจอโทรศัพทแสดงเวลาหาทุมครึ่ง
ณฐันภสิกดลอ็กหนาจอใหดบัลงแลวมองบรรยากาศสลวัรอบตวัอยางไมไวใจ 

มีเพียงแสงไฟจากเสาตนถัดไปที่คอยนำทาง เคลาไปกับเสียงกระหึ่มของเพลง 
เพื่อชีวิตจากรานเหลาที่อยูติด ๆ กับอาบอบนวด ถาไมใชเพราะคืนนี้เปนงานแตงงาน 

เพื่อนสนิทที่สุดในชีวิตอยางบุณยนุช ไมมีทางเสียหรอกที่เธอจะยอมกลับบานดึก 
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ขนาดนี้ วาแลวก็นึกโทษไปถึงสารถีที่รับปากกับเธอวาดึกแคไหนก็จะมาสง
‘เฮย-ย-ย นอยหนา เดี๋ยวเราปายสงหนากลับเอง ขออีกแกวกอน’

ธนาธรยิ้มเผลชูแกวใสที่บรรจุของเหลวสีอำพันสูงเหนือหัว เนื่องจากเจาบาว 

ของบุณยนุชเองก็เปนรุนพี่ที่จบมาจากโรงเรียนมัธยมเดียวกัน บรรยากาศงาน 

แตงงานในยามดึกจึงกลายเปนงานสังสรรคเฮฮาในหมูเพื่อนฝูงไปเปนที่เรียบรอย
‘ไมตองเลยตน กงตอไปเถอะ เราคงตองกลับแลวละ กลับดึกกวานี้ 

ไมไหวหรอก’

หนาของคนบอกวาจะไปสงแดงก่ำอยางตกอยูในฤทธิ์สุรา ณัฐนภิสมองแลว 

ก็เบหนา...เมาขนาดนี้ ขับรถทีคงสายยิ่งกวางูเลื้อย
‘โธ...นอยหนา เดี๋ยวนะ ขออีกนิด เอา ชน’

‘ชนมันเขาไปนะตน ชนแกวตอแบบนี้มีหวังไดขับรถชนแน เรากลับเองละ’
ณัฐนภิสนึกถึงตรงนี้แลวก็กัดฟนกรอด อุตสาหตั้งทาเท แกลงเดินชา  ๆ  

หวังวาธนาธรจะเดินตามมาดวยความเปนหวง ที่ไหนได พอแอบหันไปมอง เขา 
ก็ยังกงตออีกยก ทำเอาหญิงสาวหมดความอดทน ไดแตปลอบใจตัวเอง นาจะรู 
ดีวาเพื่อนสนิทของเธอคนนี้ลองไดเมาแลวรับรองอยูยาวแบบไมเชาไมเลิก เธอจึง 
จำใจกระโดดขึ้นรถโดยสารประจำทางตอเดียวถึงบาน เพราะไมอยากนั่งรถแท็กซี่ 
คนเดียวในยามวิกาล

อีกไมไกลนักก็จะสุดซอย  หญิงสาวเรงฝเทาใหพนรานเหลาที่ติดกับ 

อาบอบนวดโดยเร็ว
“โอย!”

ทันใดนั้นเองหญิงสาวก็ไดยินเสียงผูชายโอดครวญอยางเจ็บปวดดังมา 
จากเบื้องหนา ณัฐนภิสเพงสายตามองก็เห็นรางที่คอย  ๆ  ออนยวบลงไปกองที่พื้น 

พรอมกับเงาไหว  ๆ  ของใครอีกคนที่นาจะเปนคนราย แมจะตกใจไมใชนอย แต 
สมองก็ไมรอชา คิดหาทางไลดวยตัวเองทันที

“ตำรวจคะ! ทางนี้คะ ทางนี้!”
ไมไปแฮะ...

หญิงสาวหายใจเขาลึก  ๆ จองมองโจรที่หันมามองเธอ สงสัยคงตองเขาไป 
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ลุยเอง
“เฮย! ออกไปเดี๋ยวนี้!”
วาแลวเธอก็รวบกระโปรงวิ่งเขาหาคนรายอยางไมกลัว ดวยความที่เรียน 

คาราเตจนสอบไดสายดำมาแลว เนื่องจากมารดาของเธอรูดีวายานที่อาศัยอยูนั้น 

อันตรายเพียงใด จึงใหลูกสาวไปเรียนไว เผื่อกรณีฉุกเฉินจะไดปองกันตัวเองได
เมื่อคนรายเห็นเธอวิ่งเขามาก็ความีดพกแลวปรี่เขาไป กวัดแกวงมีดในมือ 

ไปมาหมายจะใหโดนเธอสักแผล แตคูตอสูสาวกลับหลบซายขวาอยางคลองแคลว 

กวาที่คิด ณัฐนภิสพยายามมองหนาของคนรายผานแสงสลัวเพื่อจดจำใบหนา 
เผื่อจะเรียกตำรวจใหตามจับถูกตัว เมื่อไดโอกาสที่คนรายเพลี่ยงพล้ำ หญิงสาว 

ไมรอชา กำหมัดตอยทองเขาเต็มแรงจนชายคนนั้นทรุดลงไปรองโอดครวญบนพื้น
ออนนี่หวา...
พลเมืองดีในชุดราตรีแอบคิดในใจกอนเหลือบไปมองคนเจ็บที่นอนกอง 

ตรงพื้น แสงไฟสลัวจากเสาไฟที่ตั้งอยูหางออกไปสาดสวางใหเห็นตีนกาและรอยยน 

บนใบหนาสูงวัยซึ่งขณะนี้ไรสติสัมปชัญญะไปแลว แวนกรอบสีทองทรงโบราณ 

ตกอยูใกล ๆ สภาพโดยรวมแมจะมีรอยช้ำบนใบหนาบาง แตก็ไมถึงขั้นเลือดตก- 

ยางออก เธอกมลงหวังจะประคองชายผูนี้ขึ้นมาเพื่อชวยพาออกจากที่นี่โดยเร็ว 

ทวาโจรที่เธอนึกดูถูกวาออนนักหนากลับความีดออกมาอีกครั้งอยางไมทัน 

คาดคิด ณัฐนภิสทันเห็นพอดีจึงหลบโดยเร็ว แตก็ไมทันเมื่อปลายมีดคมบาดเนื้อ 

แขนซายเปนทางยาว เธอไมเสียเวลาตกใจกับบาดแผล รีบกระโดดถีบยอดหนา 
คนรายทันที

เมื่อโดนถีบเขาไปจัง  ๆ ชายผูไมหวังดีก็รูแลววาแมแตอาวุธก็คงไมสามารถ 

ทำรายหญิงสาวได จึงรีบแจนหนีไป ในขณะที่เธอกมลงมองดูเหยื่ออีกครั้งดวย 

ความเปนหวง
“คุณลุงไมเปนอะไรใชไหมคะ”

ชายเคราะหรายกะพริบตาดวยสติที่กำลังเลือนรางเต็มที เขาสายหนาอยาง 
ออนแรงแลวคอพับลง พลเมืองดีสาวจึงรีบควาโทรศัพทมือถือของตัวเองขึ้นมา 
เตรียมโทร.เรียกรถพยาบาล แตเสียงโทรศัพทก็ดังขึ้นจากกระเปาเสื้อตรงหนาอก 
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ของชายผูไมไดสติเสียกอน เธอจึงถือวิสาสะลวงโทรศัพทออกมาแลวกดรับสาย 

ทันที หวังวาคนโทร.มาจะเปนลูกหลานหรือญาติของชายผูนี้
“พอ! พออยูที่ไหนครับ”

น้ำเสียงทุมปลายสายแสดงความรอนใจ ณัฐนภิสเขาใจทันทีวาคูสนทนา 
คงกำลังเปนหวงพอตนอยางมาก

“เออ คุณพอของคุณตอนนี้ทานสลบอยูที่ขาง  ๆ  อาบอบนวดกาแล็กซีคะ”

“คุณเปนใคร แลวทำไมพอของผมถึงไปสลบอยูขางอาบอบนวดได” คำถาม 

หลังของคูสนทนาฉายน้ำเสียงโกรธเคืองอยางชัดเจน 

ณัฐนภิสกะพริบตาปริบ ๆ...เขาพูดราวกับวาเปนความผิดของเธอที่ทำใหชาย 

ผูนี้สลบอยางไรอยางนั้น
“รีบ ๆ มาเถอะคะ ฉันเปนใครไมสำคัญหรอก ฉันจะโทร.เรียกรถพยาบาล 

มารับคุณพอของคุณกอนแลวกัน” 

“ไมตอง ตอนนี้ผมอยูในซอยขาง  ๆ  แลว”

แสงไฟจากหนารถยุโรปคันหรูคอย  ๆ  สาดสองสวางจาเขามาในซอย จน 

ณัฐนภิสหรี่ตาปรับแสงแทบไมทัน แลวรางสูงก็เปดประตูรถวิ่งตรงมาหาเธอที่ 
ประคองชายเคราะหรายอยู

“พอ! พอครับ”

ชายหนุมรีบพยุงพอที่สลบอยูไปจากเธอทันที ณัฐนภิสไมชอบใจความ 

ไรมารยาทของคนตรงหนา แตก็พยายามพูดอยางใจเย็น
“แคสลบไปนะคะ”

คำตอบของเธอทำใหเขาเงยหนาขึ้นมา ดวงตาโตมีเสนหใตคิ้วหนาเขม 

ที่สบตาเธอฉายแววโกรธอยางเห็นไดชัด กอนที่ปากไดรูปเขากับจมูกโดงจะพูด 

เสียงดังจนเกือบตะคอก 

“ทำอีทาไหน ทำไมพอผมถึงเปนแบบนี้!”
หญิงสาวที่มั่นใจวาตนเองเปนพลเมืองดีชักเริ่มมีอารมณโมโห ถึงจะหลอ 

ขนาดไหน แตถาพูดจาสั่ว  ๆ  ขนาดนี้ เธอคงตองชี้แจงกันหนอย
“ตอนฉันมาถึงพอคุณก็สลบอยูแลว เขาโดนโจรจี้ทำราย”
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“แลวไหนละโจร”

ณัฐนภิสเบปาก อยากจะตอกใสหนาวา แลวไอโจรที่ไหนมันจะอยูรอให 
โดนจับละ แตปากก็ตอบอยางสุภาพ

“หนีไปแลวคะ”

“คุณดูพอผมยังไง! ทำไมปลอยใหพอโดนแบบนี้ โจรนาจะเอาตัวคุณไป 

ดวยนะ”

“นี่คุณ...ฉันวาคุณคงจะเขาใจอะไรผิดไปนะคะ ฉันเพิ่งมาถึงก็เจอพอของ 
คุณโดนทำรายอยูแลว ฉันก็เลยเขามาไล”

คราวนี้ชายหนุมยิ้มเหยียดเยาะ กอนจะปรามาสเธอคำโต
“โกหก คุณจะอางวาไมรูจักกับพอผมเพราะกลัวผมเอาเรื่องนะสิ”
“แลวทำไมคุณตองเอาเรื่องฉัน ฉันทำอะไรผิด นี่ฉันเขามาชวยพอคุณ 

นะคะ” หญิงสาวเถียงกลับอยางไมเขาใจ
“หยุดไดแลว! ผมไมอยากฟงเมียนอยอยางคุณแกตัว”

สิ้นเสียงของชายหนุม ณัฐนภิสอาปากคางดวยความอึ้ง...
เมียนอย?

ยังไมทันที่จะไดตอบอะไรกลับไป เขาก็ยื่นกระดาษสีขาวใบเล็ก  ๆ  มาตรง 
หนาเธอ กอนจะดึงมือเล็กของหญิงสาวมาแลวยัดนามบัตรใหเสร็จสรรพ

“สำหรับฐานะอยางคุณ...เทานั้นคงพอประทังชีวิตนะ”

ณัฐนภิสยังอึ้งคาง เมื่อจองมองกระดาษตรงหนา เช็คใบนี้เวนชื่อผูรับไว 
พรอมระบุเงินจำนวนหนึ่งแสนบาท

“แลวถาอยากเกาะนักก็ไปเกาะเสี่ยคนอื่นซะ อยามาเกาะพอผมกิน”

พูดจบเขาก็รีบลุกขึ้น พยุงชายวัยกลางคนเดินไปที่รถหรูโดยเร็ว ณัฐนภิส 

รีบวิ่งตามหมายจะมอบคืน
“เดี๋ยวคุณ! เดี๋ยวกอนคะ”

ทวารถคันนั้นคอย ๆ ถอยออกไปจากซอยเปลี่ยวนี้ แลวเลี้ยวเขาซอยถัดไป 

ทีเ่ชือ่มกนัโดยเรว็ ณฐันภสิวิง่ตามไปเตม็ฝเทา แตกำลงัขากไ็มอาจสูกำลงัเครือ่งยนต 
ได หญิงสาวทิ้งความพยายามเมื่อเห็นวารถแลนออกสูถนนใหญไปแลว หญิงสาว 
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หวังวาคุณลุงคนที่เธอชวยไวจะถึงโรงพยาบาลอยางปลอดภัย กอนเหลียวกลับมา 
ดูรอยขาดของแขนเสื้อที่เผยใหเห็นแผลยาวที่พลาดถูกมีดฟนเมื่อครูนี้

นี่เขาคงไมเห็นเลือดที่กำลังไหลรินลงมาพนชายแขนเสื้อของเธอ...

ณัฐนภิสสายหนาพรอมกมลงมองเช็คในมือ จะเปนจะตายเชนไรเธอก็ตอง 
นำไปคนืเขาพรอมกบัแกความเขาใจผิดใหจงได บดันีแ้ขนเสือ้เริม่ชุมไปดวยเลอืดแดง 

หญิงสาวกุมแผลไวแลวกลั้นใจรีบวิ่งกลับบาน
ทนัททีีถ่งึบานณฐันภสิกเ็ปดไฟโดยไว แสงสวางทำใหมองเหน็ชือ่บนนามบตัร 

ที่เพิ่งไดรับ
‘เจนภพ พิทักษภักดี’

ผนังเวิ้งวางสีขาวสวางจาหมุนเอนไปมา กอนจะคอย ๆ ชัดขึ้นและหยุดนิ่งลงเมื่อ 
ดวงตากะพริบปรับโฟกัสได ชายวัยหกสิบตน  ๆ  พยายามยกแขนหนักอึ้งควา 
แวนตากรอบทองคูใจบริเวณหัวเตียงอันเปนที่วางประจำ หูไดยินเสียงฝเทากาว 

มาหยุดอยูตรงขางเตียงกอนจะยื่นสิ่งที่เขาควานหาให
“ที่นี่...”
เจษฎาเอยถามดวยความออนแรงทันที พลางจองมองสายน้ำเกลือที่ไลยาว 

เหนือหัวขึ้นไป ก็รูทันทีกอนที่จะไดรับคำตอบจากลูกชาย
“โรงพยาบาลครับพอ”

เจนภพตอบโลงใจที่เห็นพอฟนขึ้นมา นึกถึงเหตุการณเมื่อคืนที่ยังคงระทึก 

ไมหาย นี่ถาพอของเขาไมเผลอลืมยาระงับอาการโรคหืดหอบกอนออกไปเที่ยว 
อาบอบนวดตามวิสัย เขาคงไมไดออกมาตามหาจนพบวาพอถูกทำรายและพาสง 
โรงพยาบาลไดทันทวงทีจนปลอดภัยแบบนี้ หมอบอกวาเปนเพราะพอมีรางกาย 

ออนแออยูแลว  เมื่อโดนทำรายแมเพียงเล็กนอยก็สลบไดงายกวาคนทั่วไป 

ชายหนุมอดนึกสังเวชใจไมได พอก็รูอยูแลววาตัวเองมีโรคประจำตัวแบบนี้ ยัง 
จะออกไปเที่ยวอาบอบนวด เกิดวันดีคืนดีเปนอะไรไปคาอกสาวขึ้นมา เขาคงทั้ง 
เสียใจและทั้งงามหนาในเวลาเดียวกัน

“กี่โมงแลว”
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“เที่ยง”
“กลับไปทำงานกอนก็ไดมั้ง พอมีหมอคอยดูแลอยูแลว”

เจนภพพินิจใบหนาซีดของพอ...นึกเปนหวงไมนอย แตก็มีคำถามที่ตองการ 
จะคุยดวย 

สำหรับคนทั่วไปตางก็รูจักเจษฎา พิทักษภักดี ในฐานะกรรมการผูจัดการ 
ของ ‘อภิทักษ’ บริษัทผลิตน้ำมันปาลมและน้ำมันถั่วเหลืองระดับแนวหนาของไทย 

ความสามารถในฐานะผูบริหารของเจษฎานั้นเขาขั้นเกงกาจจนเปนที่ยอมรับนับถือ 

ในวงการธุรกิจอยางมาก แตสำหรับเจนภพ เจษฎาคือบิดาบังเกิดเกลาที่ลูกชาย 

อยางเขาไมนึกอยากจะเสวนาดวยเทาไรนัก สาเหตุที่ความสัมพันธพอลูกดำเนิน 

ไปอยางกระทอนกระแทนมาตลอด เปนเพราะหลังจากที่มารดาของเขาเสียไปเมื่อ 

สิบกวาปกอนดวยอุบัติเหตุทางรถยนต เจษฎาผูซึ่งเปนมนุษยบางานมาตั้งแตเริ่ม 

กอตั้งบริษัทก็ยิ่งทุมเททำงานหนักขึ้น จนหลงลืมเหลียวแลบุตรชายอยางที่ควร 

จะเปน 

“ผูหญิงคนนั้น...เมียใหมของพอเหรอ” เจนภพเปรยขึ้นอยางไมมีปมีขลุย 

เมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อคืน
คนปวยที่หนาซีดอยูถามยอนโดยเร็ว
“คนไหน”

ใบหนาสวยหวานทามกลางความสลัวในซอยเปลี่ยวปรากฏขึ้นมาในความคิด 

เธอคงเปนเด็กสาวรายลาสุดของผูเปนพออยางไมผิดตัว กอนหนานี้นักสืบที่เขา 
จางวานเพิ่งรายงานลักษณะเมียนอยคนใหมของพอวาเปนหญิงสาวตาโต ทาทาง 
นารักนาเอ็นดู สูงประมาณรอยหกสิบเซนติเมตร ผมยาวประบาสีน้ำตาลเขม  

อายุประมาณอยูในวัยเบญจเพส...อาจจะมากกวาหรือนอยกวาสักปสองป ทั้งยัง 
เปนสาวอาบอบนวดกาแล็กซีที่เขาไปตามพอเมื่อคืนนี้อีกตางหาก

แมจะมั่นใจวาไมผิดแน แตคนเปนลูกก็อดยั่วผูเปนพอตามความเคยชิน 

ไมได
“มีหลายคนจนจำไมไดเหรอ”

“เจน!”
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ยิ่งเห็นพอไมพอใจมากเทาใด เจนภพก็ยิ่งยิ้มกระหยิ่มมากเทานั้น ผูหญิง 
คนนี้แมดูจะผิดรสนิยมของพอที่ปกติชอบแบบเนื้อนมไขไปหนอย แตบางทีทาน 

อาจจะอยากเปลี่ยนแนวบางก็ได
“เขามาชวยพอไวหรอก เมียนอยอะไรกัน”

“ผมไมเชื่อ พอก็พูดอยางนี้ไปเสียทุกราย”

เจนภพวาแลวก็ละจากขางเตียงไปยังริมระเบียง ไมนึกอยากจะฟงขอแกตัว 

อื่นใดตอ แมคำพูดคำจาของเขาที่พูดกับบิดาจะดูแย แตเจนภพก็เห็นวาเขา 
ไมจำเปนตองพูดจาถนอมน้ำใจบิดาบังเกิดเกลาในเรื่องนี้...พลางนึกยอนไปถึง 
ตอนที่มารดาผูเปนที่รักที่สุดในโลกจากไปขณะที่เขามีอายุสิบเจ็ดป...สำหรับเขา  
ตอนนั้นโลกเหมือนจะสลายไปตรงหนา

หลังจากแมเสียไปไดไมนาน พอก็เลี้ยงเด็กสาวมากมาย สงผลใหคนที่ 
เคยราเริงสดใสอยางเขากลายเปนคนอารมณรายและกาวราวขึ้น สิ่งเดียวที่ทำให 
ชายหนุมลืมความขมขื่นของชีวิตก็คือ การตั้งใจเรียนเพื่อใหลืมปมที่พอของเขา 
เปนคนผูกขึ้นมา

เสียงโทรศัพทดังขึ้น ปลุกเจนภพจากภวังค หนาจอปรากฏชื่อเลขานุการ 
ผูรูงานเปนอยางดีของเขา

“มีผูหญิงคนหนึ่งตองการพบคุณดวนคะ คุณเจน”

“วันนี้ผมไมมีนัดกับใครเปนพิเศษนี่ มีแคนัดเจรจากับลูกคาไมใชหรือ”

“ใชคะ แตเธอบอกวายังไงวันนี้ก็ตองเจอคุณใหไดคะ” เสียงปลายสาย 

กระซิบเบาจนเจนภพตองแนบหูกับโทรศัพทมากขึ้นแลวถามเพิ่มเติม
“ชื่ออะไร ถามหรือยัง”
“คุณณัฐนภิสคะ”

“เขาเปนใคร” ชายหนุมเลิกคิ้วสูง เพราะไมเคยไดยินชื่อคนคนนี้มากอน
“คุณณัฐนภิสบอกวาเธอเปนคนที่ชวยคุณพอของคุณไวเมื่อคืนคะ”

เหมือนทุกอยางจะหยุดนิ่งไมไหวติงเมื่อเจนภพไดยินคำบอกเลานั้น กอน 

ที่จะกรอกคำตอบลงไปในสายโดยเร็ว
“บอกใหรอไปกอน เดี๋ยวผมจะรีบไปที่นั่นทันที”
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ชายหนุมหันหลังกลับมา ใบหนาแสดงความไมสบอารมณอยางยิ่ง กอน 

จะเปรยกับบิดาที่สงสายตาเปนคำถาม
“ผูหญิงคนที่วามาแลว ผมจะไปเคลียรกับเขาหนอย คราวหนาจะยุงกับ 

ใครก็เลือกที่จะไมทำใหพอตองเจ็บตัวแบบนี้อีกละกัน”

“มันไมใชอยางที่เจนคิด!”

แตเสียงนั้นก็ตามไมทันลูกชายที่กาวเทาฉับ  ๆ  เปดประตูหองออกไปเปนที่ 
เรียบรอย

“ฉันรับไวไมไดหรอกคะ”
เจนภพยกคิ้วขึ้นขางหนึ่งอยางไมพอใจเทาใดนัก เมื่อหญิงสาวตรงหนา 

ประกาศเสียงดังฟงชัดกลางหองทำงานกวางขวางบนชั้นสิบสี่ที่ประดับประดาดวย 

เฟอรนิเจอรหรูจากตางประเทศ แสงแดดยามบายสาดสองเขามายังกระจกใสบาน 

กวาง ทำใหเห็นใบหนาสวยจิ้มลิ้มที่มีสีหนาสงบน่ิง บนดวงหนานั้นมีเครื่องสำอาง 
แตงแตมเพียงบาง  ๆ เผยใหเห็นผิวใส ตางจากเมื่อคืนที่แตงหนางดงามเหมือน 

กับเพิ่งไปออกงานที่ไหนมา ณัฐนภิสวันนี้อยูในชุดเสื้อเชิ้ตสีเทาออน กางเกงยีน 

สีดำกระชับชวงขาเรียว ผมสีน้ำตาลเขมสลวยกึ่งยาวกึ่งสั้นถูกมัดเปนหางมา 
ดูทะมัดทะแมง เจนภพพิจารณาสีหนาเรียบเฉยของอีกฝายที่เขาตีความไปเองวา 
กำลังอวดดีอยู แลวตัดสินใจกมลงเปดลิ้นชักควาสมุดเช็คขึ้นมาพรอมจรดปากกา 
ลงไปทันที

สักสามแสนละกัน...

“ถาอยางนั้นสักเทานี้ละ เปนไง”
“ฉันก็ไมรับคะ” คนตรงหนาเมินหนาหนีเมื่อเช็คถูกวางกระแทกลงตรงหนา 

ทำเอาคนเสนอใหถึงกับงงที่ทุกอยางไมเปนไปตามที่คิด
“หยิ่งในศักดิ์ศรีเหรอ ผมวาคุณควรจะรับไวนะ เพราะนี่อาจจะเปนเงิน 

กอนใหญเพียงกอนเดียวที่คุณจะไดรับในชีวิตนี้”
ผูบริหารหนุมเหยียดยิ้มใส ตอนกลางวันผูหญิงคนนี้ก็แตงตัวปอน ๆ ทำ 

เปนใสซื่อ หยิ่งในเกียรติแบบนี้ แตกลางคืนกลับใสชุดราตรีเสียสวยงาม...ผูหญิง 
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ตรงหนาคงมีเงินเพียงพอแคใหใชจายกับการเสริมเติมแตงใหตัวเองดูงดงาม 

ตอนดึก  ๆ  เพื่อหลอกลอเสี่ยใจใหญทั้งหลายใหมาสงเสียเลี้ยงดูเทานั้น
“ถาอยางนั้นฉันก็ขอรับมากกวานี้แลวกันคะ ที่คุณใหมายังนอยเกินไป  

ฉันไมพอใจ”

โดยที่ไมทันคาดคิด คนแตงตัวปอน  ๆ  ก็ฉีกเช็คทั้งสองใบดังแควก แลว 

โปรยเศษลงบนพื้นพรมราคาแพงตอหนาคนให เจนภพตะลึงไมใชนอยกับการ 
กระทำนั้น เพราะกอนหนานี้ไมวาจะภรรยานอยคนไหนของพอที่เขาเรียกมาเคลียร 
ตางก็ยินดีรับเงินแลวเดินไปจากชีวิตพอเขาอยางงายดาย ตางจากผูหญิงคนนี้... 
เธอกลาดีอยางไร...

“แลวจะเอาเทาไร”

แมใจจะปรามาสเธอ แตเจนภพก็พยายามตีหนาเรียบ
“สิบลาน แลวก็ขอบานหนึ่งหลัง รถหนึ่งคัน”

“คุณจะบาหรือไง” คนตีหนาเรียบรักษาสีหนาไวไมไดอีกเมื่อไดยินคำรองขอ 

ที่ฟงดูแลวมากเกินไป แววตาคมของเขาฉายความขยะแขยงออกมาอยางเห็น 

ไดชัดเมื่อณัฐนภิสพูดตอ
“ใหไดไหม”

คนรองขอยักคิ้วขางเดียวอยางจงใจจะกวนประสาท และก็ไดผลเมื่อ 

ชายหนุมตรงหนาเตรียมอาปากจะประณามเธอชุดใหญ แตณัฐนภิสไมรอใหเขาพูด  

รีบแทรกดวยน้ำเสียงที่ดูจริงจังขึ้นมาทันที
“ฉันจะเรียกรองเทานั้นในกรณีที่ฉันเปนเมียนอยของพอคุณจริง แตเพราะ 

ฉันไมใช ดังนั้นฉันจะไมขอรับอะไรจากคุณทั้งสิ้น” น้ำเสียงของหญิงสาวหนักแนน 

พรอมดวยแววตาอวดดี ไมทำตัวออนขอเงินดังที่แสรงทำตอนแรก และเมื่อเห็น 

วาชายหนุมยังนั่งนิ่งเธอจึงกลาวตอ
“แลวก็อีกอยาง อยากใหคุณรูไววา ฉันไมใชคนที่คุณจะดาเอา  ๆ เพราะ 

เขาใจผิดแลวก็ใชเงินฟาดหัวแบบนี้ คุณไมยอมฟงฉันอธิบายความจริงเลยแมแต 
นิดเดียว แตสรุปไปเองวาฉันเปนเมียนอยเพียงเพราะบานอยูแถวอาบอบนวด  

จะบอกอะไรใหนะ คนอยางฉันไมตองเกาะใครหรอก ถึงฉันจะไมไดรวยลนฟา 
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จนมีปญญาแจกเช็คเลนแบบคุณ แตฉันก็มีสติแยกชั่วดี แยกความจริงกับสิ่งที่ 
เห็นออก ไมเหมือนคุณที่มีแตเงินบังตาแลวเอาแตกลาวหาคนอื่นในแงราย”

เสียงโทรศัพทตั้งโตะดังขึ้นขัดจังหวะหญิงสาวที่กำลังใสอารมณอยางเต็มที่ 
เจนภพกัดฟนกรอดดวยความโกรธเคืองกับสิ่งที่คนตรงหนาพูดมา ไมวาเธอจะ 
เปนเมียนอยของพอหรือไมก็ตาม แตปากแบบนี้ควรจะตองไดรับการสั่งสอน 

บาง...
เสียงขัดศึกยังคงดังรบกวนสนามรบยอม ๆ อยางตอเนื่อง จนชายหนุมตอง 

ยกมือหามกอนแลวยกหูขึ้นรับอยางเสียไมได
“คุณเจนคะ ไดเวลาไปพบคูคาแลวคะ”

เจนภพเหลือบมองนากาเรือนหรูบนขอมือทันที 
“ครับ จะไปเดี๋ยวนี้ละ ใหลุงประสิทธิ์เตรียมออกรถเลย”

ระหวางที่พูดอยูเขาก็สังเกตเห็นผาพันแผลบนแขนซายบริเวณเลยขอศอก 

ลงมาจนถึงกึ่งกลางแขนกอนถึงขอมือ ณัฐนภิสจับสายตาของเขาไดจึงเอามือไพล 
ไวขางหลังตัวเอง กอนจะรีบเอยขึ้นเมื่อผูบริหารมาดใหญตรงหนาวางโทรศัพทแลว

“ตามนั้นนะคะ อยากใหชวยเขาใจดวย”

หญิงสาวรีบหันหลังกลับทันที เขาใจวาเขาคงมีธุระตอ อีกอยาง ในเมื่อ 

ธุระเธอเองก็เสร็จแลว แถมไดพูดอะไรที่อยากจะพูดไปหมดเรียบรอย ไมมีความ 

จำเปนใด  ๆ  อีกตอไปที่จะตองทนอึดอัดใจในหองทำงานกวางขวางของคนใจแคบ 

หองนี้
“เดี๋ยว!” เสียงทุมที่เต็มไปดวยอำนาจเรียกใหหญิงสาวเหลียวกลับไปมอง 

“คุณชื่ออะไร”

“นอยหนา” คนถูกถามตอบกระออมกระแอมอยางไมนึกอยากสนทนาตอ
“ชื่อจริงละ” เขายังไมวายถามเพิ่ม
“ณัฐนภิส อภิลิขิต” 

เจนภพตบโตะผางแลวประกาศกราว
“เรายังมีเรื่องตองคุยกัน แลวผมจะนัดคุณอีกที!”
“อยาเลย คุณกับฉันเจอกันแคครั้งเดียวก็เกินพอ หวังวาเราคงจะไมได 
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พบกันอีกนะคะ สวัสดี”
ดวงตาโตใตแพขนตายาวฉายแววโอหังแลวรีบเดินออกจากประตูไมไป  

ทิ้งใหเจาของหองที่ควาสูทแบรนดเนมราคาแพงเตรียมตัวไปขางนอกยืนมองตาม 

อยางไมสบอารมณ มาถึงตอนนี้สมองของชายหนุมก็ไรซึ่งแผนงานที่เตรียมจะนำ 
ไปพูดกับลูกคาเสียแลว เพราะขางในเต็มไปดวยความขัดของใจ

เขาจะไมปลอยใหเธอสั่งสอนเขาเพียงฝายเดียวแน!
ณัฐนภิส...
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“สรุปวา  เขารับเช็คคืนไหม”

คนหลังพวงมาลัยถามทันทีที่เพื่อนสนิทเปดประตูรถฝงผูโดยสารแลว 
ทิ้งตัวลงบนเบาะดวยสีหนาสงบนิ่ง 

“เขารับไมรับไมรู แตเราฉีกแลวโปรยใสหนาเลย” ณัฐนภิสตอบอยาง 
ไมใสใจ กอนจะเหลียวมองแขนซายตัวเองที่ยังปวดแปลบ ๆ ดีที่กอนหนาจะมาฉะ 
กับเจนภพ ธนาธรอาสาพาเธอไปทำแผลที่โรงพยาบาลหลังจากที่เขาสรางเมาแลว  

เพื่อไถโทษที่เมื่อคืนไมไดพาเธอกลับบานตามที่สัญญาไว
“เลยเดือดรอนหมด แขนก็เจ็บ แถมยังตองไปทะเลาะกับเขาอีก พวก 

คนรวยนี่จริง ๆ  เลย”

“เพราะใครละ มัวแตอยากชนแกว” คนเจ็บแขนแกลงแย็บเพื่อนสนิท 

เมื่อธนาธรรูตัววาโดนเหน็บเขาแลวจึงเอยเสียงออย
“ขอโทษนะนอยหนา”
น้ำเสียงนั้นแฝงไปดวยความรูสึกผิดจนณัฐนภิสใจออนยวบลง พลาง 

เหลือบมองหนาตาหลอเหลาดานขางของคนที่กำลังขับรถอยู บัดนี้สีหนาของเขา 
หมองลงอยางเห็นไดชัด จนเธอตองรีบกลาว

“ไมเปนไรหรอก ไมใชความผิดของตน”

“หนา”
“วาไง” หญิงสาวตอบรับเมื่อเพื่อนเรียกชื่อ รูดีวาเมื่อไรที่ธนาธรเรียกชื่อ 

เธอเชนนี้ เขามักจะพูดอะไรบางอยางที่สำคัญตามมาเสมอ
“คราวหนาเราจะไมใหเปนแบบนี้อีกนะ”

หลังจบประโยคหนักแนนของชายหนุม ทั้งสองก็นิ่งเงียบไป จะมีก็แตเพียง 
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เสียงเครื่องปรับอากาศในรถเทานั้น ณัฐนภิสลอบมองเพื่อนสนิทจากดานขาง 
อีกครั้ง กอนจะเสมองออกไปนอกหนาตาง พยายามไมนึกถึงความหวั่นไหวที่เริ่ม 

กอตัวขึ้นในใจชา  ๆ
เปนเวลาเกือบยี่สิบปแลวที่เธอมีธนาธรเปนเพื่อนสนิทเชนนี้ ดวยความที่ 

พอแมของเขาก็เปนเพื่อนสนิทสมัยเรียนมัธยมกับแมของเธอ จึงมักจะแวะเวียน 

มาบานณัฐนภิสเสมอตั้งแตบิดาจากไป รวมถึงอาสาชวยเลี้ยงดูเธอที่ตอนนั้น 

ยังเปนเพียงเด็กหญิงในยามที่แมของเธองานยุง จนราวกับวาณัฐนภิสเปนลูกสาว 

อีกคนของครอบครัวธนาธร โดยชายหนุมเองก็คอยทำตัวเปนเหมือนพี่ชายทั้งที่ 
เกิดกอนเธอแคไมกี่วัน

“ไมตองมีคราวหนาหรอก เราดูแลตัวเองได”
ณัฐนภิสแสรงยิ้มกลบแลวเปรยลอย  ๆ นึกถึงเรื่องเมื่อสองเดือนกอนที่ 

ธนาธรโทร.มาหาเธอแลวบอกเสียงเรียบวาเพิ่งเลิกกับคนรักที่คบกันมานานกวาสี่ป
“เอาเวลาไปหาแฟนใหมเถอะ แลวก็ไมตองมาตามรับสงแบบนี้แลว แฟน 

จะไดไมตองหึงแลวเลิกกันอีก”

ธนาธรเหยียบเบรกแทบไมทันเพราะเพิ่งเห็นสัญญาณไฟแดง พลางนึกถึง 
แฟนคนลาสุดที่ยื่นคำขาดวาใหเขาเลือกระหวางคนรักกับเพื่อนสนิทอยางณัฐนภิส 

และถาเลือกคนรัก เขาก็ตองเลิกติดตอกับเพื่อนสนิทคนนี้ใหเด็ดขาด 

แนนอนวาธนาธรตัดณัฐนภิสไมขาด
“ขอโทษนะ จะไมพูดเรื่องนี้แลว”

“ไมเปนไร  ๆ เราโอเค” ธนาธรยิ้มบาง  ๆ  อยางไมคิดอะไรมากมาย แมจะ 
ยังเศรากับความรักที่จากไป แตเขารูดีวาตัวเองไมจำเปนตองคบกับคนที่ทำใหเขา 
ตองเลือก เพราะแมณัฐนภิสจะไมใชคนรัก แตเธอก็กลายเปนสวนหนึ่งในชีวิต 

ของเขามาเนิ่นนานแลว
“วาแตวันนี้หนาจะไปหาพอแมไหม”

“แลวตนไมไปทำงานเหรอ นี่บายแลวนะ”

“วันนี้วันเสาร เราหยุด”

“ไปก็ได ขอบคุณนะตน” ณัฐนภิสกลาวคำขอบคุณแลวมองรถคันขาง  ๆ  
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ที่พยายามจะเบียดแซงขึ้นมาแลวถอนหายใจ พลางนึกวาถาแมเธอยังมีชีวิตอยูถึง 
ทุกวันนี้ คงไดมีรายการสวดคนขับรถมารยาทแยแบบนี้แนนอน

แมเปนผูหญิงที่สวยและนารักที่สุดในสายตาณัฐนภิส แมจะบนเกงไปบาง 
ก็ตาม แตแมก็เปนผูหญิงแกรงที่หาเลี้ยงลูกสาวเพียงลำพัง หลังจากที่ครอบครัว 

ลมละลายพรอมกับการจากไปอยางไมมีวันกลับของพอเมื่อเธอมีอายุเพียงหาขวบ 

ณัฐนภิสเคยสงสัยถึงการเสียชีวิตอยางปริศนาของพอกับหนี้สินของครอบครัวที่มี 
มูลคาหลายลานบาท กวาจะใชหมดก็ทำเอาแมตองดิ้นรนทำงานหาเงินใชหนี้จน 

เหนื่อยสายตัวแทบขาด 

‘พอเราเขาเปนคนดีเกินไป สวรรคเลยไมอยากใหอยูในโลกที่เต็มไปดวย 

ความเลวรายนี้’
หญิงสาวไมเคยจำหนาพอหรือเรื่องราวที่เกี่ยวกับชายผูใหกำเนิดไดเลย 

แมแตเรื่องเดียว ทุกครั้งที่พยายามคิดถึงความทรงจำตอนหาขวบกอนที่พอจะ 
จากไป ณัฐนภิสจะเห็นแตภาพเวิ้งวางสีขาวในความคิด ตอนเล็ก ๆ เธอมักจะถาม 

แมเรื่องพออยูบอยครั้ง และทุกครั้งที่ถาม แมจะน้ำตาซึมพรอมกับกอดเธอ 

ไวแนน จนณัฐนภิสรูวาถาหากไมอยากเห็นแมรองไหก็หามถามคำถามนี้อีก เธอ 

จึงเติบโตมาแบบคางคาใจในปริศนาการตายของพอกับความทรงจำที่หายไปของ 
ตนเอง แตก็พยายามทำเหมือนไมใสใจกับเรื่องเหลานี้ตลอดเวลาที่ผานมา

‘มีแฟนก็ไดนะหนา อยามาติดแมขนาดนี้’
แมเปรยขึ้นมาวันหนึ่งหลังจากที่ณัฐนภิสเพิ่งคุยโทรศัพทตัดความสัมพันธ 

คนที่มาจีบเมื่อสมัยที่เธอเพิ่งเรียนจบใหม  ๆ 

‘ไมเอาหรอกแม มีทำไม ถามี หนูก็ตองไปอยูกับเขา หนูอยูกับแม 
นี่แหละดีที่สุดแลว หนูจะอยูดูแลแม’

‘ทำเปนพูดไป เพราะมีตนอยูหรอก ถึงไมสนคนที่มาจีบ อยามาอางแม’
‘โหย...แม ตนก็มีแฟนอยูแลว หนูจะไปแทรกเขาไดยังไงเลา’
แตวันนี้ณัฐนภิสไดแตนึกยอนถึงบทสนทนาอันรื่นรมยเหลานั้น ในเมื่อ 

วันนี้แมไมไดอยูเคียงขางเธออีกตอไป หลังจากที่ตองทนทรมานกับโรคมะเร็งใน 

ไขกระดูกมานานนับป จนกระทั่งจากไปอยางสงบเมื่อปกอน หญิงสาวรองไห 
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ติดกันทุกวันนานนับสัปดาห กอนจะคอย  ๆ  คลายความเศราลงไดบาง เพราะมี 
ครอบครัวของธนาธรอยูเคียงขางและคอยชวยเหลือเธอไมตางกับญาติสนิท

แตเธอก็ยังคงคิดถึงแม...และความทรงจำกอนหาขวบที่แมไมเคยเลาใหฟง 
จนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต

“หนา...หนา ฟงอยูหรือเปลา”
เสียงธนาธรปลุกณัฐนภิสขึ้นมาจากภวังค ดูเหมือนวาเมื่อครูนี้เพื่อนชาย 

กำลังเลาอะไรบางอยางใหเธอฟง แตเสียงนั้นกลับเขาหูซายทะลุหูขวาอยางงายดาย
“จา ฟงอยู  ๆ”

“งั้น...เมื่อกี้เราเลาอะไร” เขาถามหยั่งเชิง
“เออ...ไอ...ไอรถถัง มันออกลูกสามตัว สีดำหนึ่ง สีขาวสอง”
ชายหนุมหรี่ตามองคนละล่ำละลักตอบ จำไดวาเรื่องไอรถถัง หมาขางบาน 

เขาตกลูกนั้น เขาเคยเลาใหเพื่อนสนิทฟงไปเปนสัปดาหแลว
“เรื่องนั้นมันนานจนลูกไอรถถังโตแลวนอยหนา นี่เราบนเรื่องงานอยู  

คนละเรื่องเลย วาแตคิดอะไรอยู”
“เปลา แคพยายามคิดถึงความทรงจำกอนหาขวบ”

คำตอบแผวเบาของณัฐนภิสทำใหคนขับรถเงียบไป ดวงตาคมโตมีเสนห 
ของชายหนุมฉายแววออนโยนลงอยางเห็นไดชัด

“คิดเรื่องนั้นอีกแลวเหรอ แลวคิดออกหรือยัง”
“ยังเลย”

ธนาธรคอย  ๆ  ชะลอรถลง แลวบังคับพวงมาลัยเลี้ยวเขาวัดใจกลางเมือง 
อันเปนที่เก็บอัฐิบุพการีทั้งสองของหญิงสาว รูดีวาเพื่อนสนิทพยายามคิดถึงเรื่องนี ้
มาตั้งแตสมัยประถมแลว แตก็ไมเคยไดรับคำตอบวาเกิดอะไรขึ้นกับชวงเวลา 
หาปแรกในชีวิต และทุกครั้งที่เธอเหมอลอยถึงเรื่องนี้ เขาก็ไดแตปลอบโยนเธอ 

ดวยประโยคเดิม  ๆ 

“อยาเครียดไปเลย เราก็จำไมไดเหมือนกัน ไมมีใครจำเรื่องสมัยเด็กได 
ทุกเรื่องหรอก”

“แตเราไมมีความทรงจำอะไรเกี่ยวกับพอเลยนะตน  ถาไมมีรูปในบาน  
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เราก็คงนึกหนาพอไมออก ที่เราจำหนาพอไดก็เปนแคพอที่อยูในรูปถายเทานั้น  

อยางอื่นคิดไมออกจริง  ๆ”

รถยนตสัญชาติญี่ปุนจอดสนิทลง คนขับบิดกุญแจรถแลวเหลือบมอง 
เพื่อนที่ยังนิ่งไมเปดประตู ณัฐนภิสในวันนี้ดูเขมแข็งขึ้นมากหลังจากวันที่แมจาก 

ไปเมื่อปกอน แตธนาธรรูดีวาภายในเธอยังเปราะบางเสมอ มือคูใหญกวาเอื้อม 

ไปแตะไหลบางอยางคุนเคย หวังใหเธอลืมเรื่องนี้ไปเสียที
“เราเชื่อวาสักวันนอยหนาคงจะรู”

“เมียนอยพอคนนี้นี่แสบดีนะ”
แคประโยคแรกของเจนภพเมื่อกลับมาเยี่ยมพอที่โรงพยาบาลก็ทำเอาคน 

นอนปวยถึงกับหนาตึง นอนแทบไมติดเตียง สายตามองดูลูกชายที่ทำหนาบึ้ง 
ราวไปทะเลาะกับใครมา กอนจะรีบสะบัดเสียงปฏิเสธ

“จะใหพูดอีกกี่ครั้งวาไมใช”
เจษฎาตอบอยางเหนื่อยใจ แตก็โทษใครไมไดนอกจากตัวเอง ที่ชอบทำ 

พฤติกรรมแบบที่เจนภพกำลังกลาวหาอยูมาหลายครั้ง จนลูกชายไมเชื่อใจคน 

เปนพออีกตอไป
“ก็จากคราวของนองแอนอะไรน่ันที่พอปฏิเสธเปนเดือน หลอกผมไดตั้งนาน 

แลวไง...เลนซื้อรถใหขับเปนคัน  ๆ คุณบุมแมมายลูกติดอะไรนั่นอีก ที่พอลาก 

เขาบานแลวอางวาเปนลูกจาง พอตกดึกก็ยองหา จนหลัง  ๆ  ชักจะลามปามนึกวา 
ตัวเองเปนเมียใหญ แสดงอิทธิฤทธิ์เรียกรองนูนนี่นั่น...แลวคนนี้ทำไมจะไมใช” 

เจนภพวาแลวนึกถึงเจาของหนาตาจิ้มลิ้มที่กลาดาเขาปาว ๆ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก ็

อยูในถิ่นเขา...แมไมอยากใสใจเทาใดนัก แตเพราะไมเคยโดนใครประณามเชนนี ้
มากอน ก็เลยทำใหชายหนุมผูมีความภูมิใจในตัวเองมาตลอดชีวิตถึงกับเสีย 

ความมั่นใจไปไมใชนอย จนเขาถึงกับตั้งเปาหมายระหวางทางมาโรงพยาบาลวา 
จะตองทำใหผูหญิงปากจัดที่ชื่อนอยหนาพูดขอโทษเขาใหได

“ทำไมลูกตองยุงเรื่องนี้ ถาไมใชก็คือไมใช”
“ทำไมนะเหรอ” เสียงนั้นเรียบจนผูฟงไมสามารถรับรูอารมณผูพูดได  
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เนวิกาเพิ่งเรียนจบหมาด  ๆ  จากคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ  
มหาวิทยาลัย เรียกไดวาไฟกำลังแรงทีเดียว 

ผูเขียนรักการอานตั้งแตเด็ก จนตอมาก็เริ่มสนใจการเขียนขึ้นมา  
บาง และเริ่มแตงนิยายครั้งแรกต้ังแตเรียนชั้นมัธยมตน แตก็เลิกลมไป  
ในเวลาอันรวดเร็วเพราะหันไปทุมเทใหกับการเรียนอยางเต็มที่ จนเขา  
มหา’ลัยก็ไดอยูในคณะที่ตองอานหนังสือมาก สมใจอยาก และชวงน้ี  
เองที่ผูเขียนเกิดความคิดวา ‘อยากอานหนังสือที่มีพล็อตแบบนูนแบบนี้’  
เพื่อหลีกหนีหนังสือวรรณคดีแบบหดหูที่ตองอานในวิชาเรียน แตดวย  
ความที่หางนิยายไทยไปนาน จึงไมรูวานิยายเรื่องไหนมีพล็อตแบบที่  
ตัวเองอยากอานบาง ก็เลยตัดสินใจลองเขียนดูเองไปเสียอยางนั้น 

การเขียนในชวงแรกเปนการลองผิดลองถูก ถึงไดรูวาตัวเองยัง  
ขาดประสบการณอีกมาก พอเขียนจบไปเรื่องหน่ึงก็มีพล็อตนิยายเรื่อง  
ตอมา คราวนี้จึงพยายามเขียนพรอมกับพัฒนาตัวเองอยางเต็มที่ แลว  
ตัดสินใจสงมาใหสำนักพิมพอรุณพิจารณาเปนที่แรกแบบกลา  ๆ  กลัว  ๆ  
และก็คาดไมถึงเชนกันวาเรื่องจะผานการพิจารณาจนกลายมาเปน  วิวาห  
รักรอยเลห ในมือทุกทานตอนนี้ 

โดยสวนตัวคิดวาการเขียนเปนงานที่ทำแลวเหมือนไมไดทำงาน  
เปนหนึ่งในงานที่ผูเขียนทำแลวมีความสุขกับมันมากที่สุด และดูทาแลว  
ก็คงยังไมหยุดเขียนงาย  ๆ  แนนอน 

พูดคุยและติดตามผลงานตอไปไดที่ Facebook: เนวิกา  
 
ผลงานที่ผานมา 
หวานลับเลห สำนักพิมพคำตอคำ (๒๕๕๗) 
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