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"ผมว่ายน�้ากับคุณได้ไหม" ธามถามขณะดึงหน้ากากว่ายน�้าออกจากใบหน้า 

ตัวเอง

"ก็เอาสคิะ" เธอแปลกใจ แต่ไม่ทันไรเขาก็เอือ้มมอืมาดงึหน้ากากขึน้จากหน้าเธอ

ไปกองบนหน้าผากบ้าง

"แล้วเดตกันได้ไหม"

เดต!? จินตาภาชะงักกึก เธอมองหน้าเขาอึ้งๆ และไม่รู้ว่าหน้าตาเธอดูมึนงง 

เหมอืนไม่เข้าใจค�าพูดของเขาหรอืเปล่า เขาถึงอธิบายขยายความต่ออย่างละเอยีดลออ

"เดตคือคบกัน ดูใจกัน ศึกษากัน เป็นแฟนกัน...ผมชอบคุณ"

หญิงสาวกะพรบิตาปรบิๆ ยังคงจบัต้นชนปลายไม่ถูก กระน้ันหัวใจก็เต้นกระหน�า่

น�าหน้าไปแล้ว ขณะเดียวกันเขาก็ยังคงจ้องตรงมาอย่างเอาจริงเอาจัง เธอสบตาเขา 

อย่างชัง่ใจ ผ่านไปครูห่นึง่เธอจงึเปิดปาก

"ฉันมีเงื่อนไขเดียว...อย่านอกใจฉัน"
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คำ�นำ�

สวัสดีค่ะเพื่อนๆ เผลอแวบเดียวงานหนังสือก็เวียนมาอีกครั้ง และ 

เป็นธรรมเนียมประจ�าท่ีเลิฟจะต้องชักชวนนักเขียนคนเก่งมาร่วมกันเขียน 

โปรเจก็ต์พเิศษ ส�าหรบังานสปัดาห์หนงัสอืแห่งชาติในครัง้นี ้ 'Andra' ขอจบัมอื 

มากบั 'ฉัตรฉาย' เพือ่ส่งมอบพระเอกหนุม่สดุฮอตให้ถงึมอืสาวๆ กบันยิายชุด 

'Trick or Treat' แค่ฟังช่ือกพ็อรูก้นัแล้วใช่ไหมคะว่างานนีต้้องมกีารใช้เล่ห์ร้าย

หลอกลวงกนัเกดิข้ึนแน่นอน!

นอกจากพระเอกของท้ังสองเรื่องจะเป็นญาติหนุ่มหล่อสุดเพอร์เฟ็กต์ 

ซ่ึงแชร์คอนโดฯ อยู่ด้วยกัน สามารถอ่านแยกเล่มได้แล้ว (แต่เพ่ืออรรถรส  

เลฟิยังคงแนะน�าให้สอยควบท้ังสองหนุม่เช่นเดมิ) ยังเป็นโปรเจก็ต์ 18+ ครัง้แรก

ของสองสาว ส่วนจะแซ่บแค่ไหนสามารถไปพิสูจน์ได้ใน

ชุด Trick or Treat ซึ่งประกอบไปด้วย

1. ร้ายรอนใจ โดย Andra

2. เล่ห์รานรัก โดย ฉัตรฉาย

ในเรื่อง 'ร้ายรอนใจ' นี้ คนที่พกพาความหลอกลวงมาเต็มกระเป๋าก็คือ 

'ธาม คอดเวลล์' พระเอกของเรา ท่ีแรกเริ่มก็มีความจริงใจให้กับ 'จินตาภา'  

อยู่หรอกค่ะ แต่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของความสัมพันธ์ เขากลับไปได้ยิน  

'บางอย่าง' ท่ีท�าให้เข้าใจว่านางเอกคนสวยตัง้ใจหลอกใช้เขากบัแม่ แล้วมหีรอืคะ

ท่ีอดีตหนุ่มเจ้าส�าราญอย่างธามจะยอมถูกลูบคม งานนี้จึงต้องงัดแผนร้าย 

มาเอาคืนสาวเจ้าแทบไม่ทัน แต่...สิ่งที่ธามได้ยินนั้นคืออะไร? เป็นความจริง

หรอืเรือ่งเข้าใจผดิ? และความสมัพนัธ์ของคูน่ีจ้ะจบยังไงกนัแน่ เลฟิว่าไปตาม 

ลุ้นกันในนิยายรัก 18+ เรื่องแรกของ Andra กันเลยดีกว่าค่า

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส
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ชื่อแอนค่ะ...ครึ่งหนึ่งของนามปากกา Andra ก็ได้มาจากชื่อเล่นนี่แหละ

เป็นคนช่างอ่านมาตั้งแต่จ�าความได้ อ่านทุกสิ่งอย่างตั้งแต่การ์ตูนยัน

หนังสือธรรมะ ย่ิงโตก็ย่ิงอ่านสุดท้ายกลายเป็นขยับมาเขียน เผลอแป๊บเดียว 

กเ็ขียนมาหลายปีแล้ว และทุกวนันีก้ยั็งมีความสขุกบัการเขียนอยู่ และยงัคงท่ึง

อยู่ทุกเม่ือเช่ือวันกับความมหัศจรรย์แห่งโลกของตัวอักษร มันสร้างโลกได้  

สร้างประสบการณ์ได้ และสร้างมิตรภาพได้ เลยตั้งใจว่าจะเขียนต่อไปเรื่อยๆ 

เพราะนอกจากเป็นสิ่งที่รักแล้ว ยังอยากแบ่งปันความมหัศจรรย์กับทุกคนด้วย

ขอขอบคุณจากใจส�าหรับทุกคนท่ีเกี่ยวข้อง กอง บ.ก. ท่ีน่ารักน่าเลิฟ 

และท่ีขาดไม่ได้คือนักอ่านทุกท่าน ถ้าขาดใครคนใดคนหนึ่งไป Andra ก็คง 

ไม่มีวันนี้ ขอบคุณส�าหรับความอบอุ่นและความรู้สึกดีๆ ท่ีมอบให้กันไม่ขาด 

ใครจะเชื่อว่าตัวอักษรจะถักทอเป็นมิตรภาพที่งดงามได้ขนาดนี้เสมอ

ติดต่อ ติชม ทักทายกันทางแฟนเพจ

https://www.facebook.com/Andra.Writer นะคะ ̂ ^

Andra

ประวัตินักเขียน
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Andra

ธเนศ ไตรธนสทิธิน์ัง่มองลกูสาวเดนิลงบันไดมาจากช้ันสอง ท่ีด้านหลงั

มแีม่บ้านสองคนหอบห้ิวกระเป๋าเดนิทางใบยักษ์ตามลงมา สายตาของเขา

ฉาบไว้ด้วยความไม่สบายใจ จวบจนร่างระหงเดนิลงมาถงึช้ันล่างและเลีย้ว

เข้ามายังห้องรบัแขกเขาจงึลกุยืน

"จนิต์ จะย้ายออกไปจรงิๆ เหรอลกู"

"ค่ะ จินต์บอกคุณพ่อไว้ล่วงหน้าสองสามปีแล้วนี่คะว่าถ้าเรียนจบ 

เมือ่ไหร่จนิต์จะย้ายออก" จนิตาภายกมมุปากเป็นรอยย้ิมน้อยๆ

"แต่ลกูไม่จ�าเป็นต้องไป ท่ีผ่านมามนัก็ไม่มีปัญหาอะไรนี"่

"คณุแม่เคยพดูไว้ว่าผูช้ายฉลาดๆ บางทีกต็าบอดได้อย่างไม่น่าเช่ือ" 

หญิงสาวพูดเสียงเรียบเรื่อย ไม่แยแสแม้จะเห็นต�าตาว่าพ่อท�าท่าชะงักไป  

"ท่ีผ่านมาไม่ใช่ว่าไม่มีอะไรหรอกค่ะ จนิต์แค่ท�าให้คณุพ่อเห็นว่ามันไม่มีอะไร

ต่างหาก นกัแสดงมือสมัครเล่นอย่างจนิต์ท�าได้ไม่เลวจรงิไหมคะ"

"จนิต์..."

"คุณพ่อก็รู้แต่แรกแล้วนี่คะว่าจะต้องมีวันนี้ ในเมื่อคุณพ่อเลือกเอง" 

จนิตาภายกมือข้ึนมาประคองมือของพ่อไว้อย่างปลอบโยน

บทนำ�
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"จนิต์ พ่อรูว่้าพ่อท�าให้ลกูผดิหวงั แต่เปิดใจสกันดิไม่ได้เหรอลกู"

"คุณพ่อจะให้จินต์เปิดใจให้ผู้หญิงท่ีท�าให้คุณแม่ช�้าใจจนวันสุดท้าย 

เหรอคะ" เธอถามกลบัเสยีงเรยีบ เม่ือเห็นว่าพ่ออึง้ไปเธอกย้ิ็ม "จนิต์คงเป็น

แม่พระขนาดนั้นให้คุณพ่อไม่ได้ แค่ต่างคนต่างอยู่เหมือนท่ีผ่านมาก็มาก 

เกินพอส�าหรับจินต์แล้ว แล้วคุณพ่อเช่ือจินต์เถอะค่ะว่าอีกฝ่ายเขาก็ไม่ได้

อยากให้จนิต์อยูเ่หมือนกนั"

"ไม่หรอก..."

"จนิต์ได้ยินกบัหูค่ะ" จนิตาภาไม่รอฟังพ่อแก้ตวัแทนใคร มมุปากเธอ

ยกเป็นรอยย้ิมข่ืนๆ "คุณพ่อจะไม่เช่ือก็ได้จินต์ไม่ว่า เพราะเขาแสดงให้ 

คุณพ่อเห็นแบบนั้น แต่คุณพ่อลองคิดดูก็ได้ ถึงคุณแม่จะเสียไปแล้วแต ่

ลกูเมยีหลวงอย่างจนิต์ยังอยู่ เขาคงรูส้กึเหมอืนตืน่มาเจอหนามต�าใจทุกวัน 

คนในบ้านกถ็อืจนิต์เป็นคุณผูห้ญงิ เคารพจนิต์และไม่เห็นหัวเขา ท�างานก็

ท�าให้จนิต์ก่อน เรือ่งนีจ้นิต์กจ็นใจ ความเคารพจะต้องได้มาด้วยตวัเองและ

ด้วยความเตม็ใจ จนิต์บังคบัพวกแม่บ้านให้เคารพใครไม่ได้ แต่คนท่ีไม่เข้าใจ

กค็งจะกล่าวหาว่าจนิต์สัง่ให้พวกแม่บ้านเกลยีดเขา"

ธเนศท�าท่าเหมือนอบัจนด้วยถ้อยค�า ขณะท่ีหญิงสาวสงัเกตเห็นการ

เคลือ่นไหวตรงหางตา มีคนสองคนเดนิเข้ามาในห้อง หากปากของเธอกยั็ง

ขยบัส่งเสยีงนุม่นวลต่อไป

"จนิต์เรยีนจบแล้วและอยากดูแลตวัเองค่ะ จนิต์ไม่อยากได้ช่ือว่าเป็น 

ผู้หญิงท่ีดีแต่เกาะคนอ่ืนกินไปวันๆ ถึงคนอ่ืนท่ีว่าจะเป็นคุณพ่อเองก็เถอะ 

แบบนัน้เหมือนคนไม่มค่ีา จนิต์อยากพสิจูน์ตวัเองค่ะ"

ธเนศมองดวงหน้างดงามหมดจดของลกูสาว จากนัน้กเ็หลอืบไปมอง

ผูม้าใหม่ท้ังสองอย่างหนกัใจ

"หนจูนิต์จะย้ายออกจรงิๆ เหรอคะ" ช่ืนกมลส่งเสยีงทุกข์ร้อน "จะไม่

เปลีย่นใจแล้วท้ิงคณุพ่อไปจรงิๆ เหรอ"
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Andra

"คณุพ่อไม่เหงาหรอกค่ะ"

จนิตาภาพดูโดยไม่ได้หันหรอืแม้แต่เหลอืบแลไปทางหญิงสงูวัยกว่าเลย 

เธอยกสองมือข้ึนประคองใบหน้าของผูเ้ป็นพ่อก่อนจะย่ืนหน้าเข้าไปหอมแก้ม

เขา ธเนศไม่ใช่ผูช้ายสงู ส่วนคนเป็นลกูสาวนัน้เป็นผูห้ญิงท่ีสงูเมือ่เทียบกบั

ค่าเฉลีย่ของหญงิไทย เธอจงึไม่ต้องใช้ความพยายามในการเขย่งเท้าสกันดิ

เลย

"ยังไงจินต์ก็ต้องกลับมาค่ะ เพราะท่ีนี่คือบ้านของจินต์...ไว้เจอกัน 

นะคะ" เธอยกมอืไหว้ลา จากนัน้กหั็นไปพยักพเยดิกบัแม่บ้านท่ียืนรออยู่ให้

ขนกระเป๋าไปขึน้รถ ร่างระหงก้าวผ่านสองแม่ลกูท่ียนืตรงข้างประตูไปเฉยๆ 

ราวเดินผ่านอากาศธาต ุแม่บ้านสองคนเดนิลากกระเป๋าตามไปท่ีเบ้ืองหลงั

"ฉันขอโทษนะคะคุณ ฉันพยายามแล้ว" เม่ือจนิตาภาลบัไปจากครรลอง

สายตาแล้ว ชื่นกมลจึงสืบเท้าเข้าไปทรุดตัวเกาะแขนสามีที่นั่งลงบนโซฟา 

อีกรอบคล้ายคนหมดแรง

"ไม่เป็นไร ผมเข้าใจ" ธเนศส่ายหน้าไปมาเบาๆ

"จนิต์นีก่็ใจร้ายจงันะคะ ท้ิงพ่อไปได้ลงคอ" ชนติราออกความเห็นขณะ

สบืเท้าตามมานัง่บนโซฟาเดีย่ว ทว่าเม่ือชายสงูวัยตวัดสายตามา หล่อนจงึ

รบีขอโทษขอโพย "ขอโทษค่ะ นติไม่ได้ตัง้ใจว่าจนิต์นะคะ นติแค่นกึถงึตวัเอง 

ถ้าให้ท้ิงคณุแม่ไปนติคงท�าไม่ได้"

"จนิต์ไม่ได้ใจร้ายหรอก มันเป็นข้อตกลงระหว่างลงุกบัเขาตัง้แต่แรก

แล้ว"

ชนติราพยักหน้ารบัเบาๆ ขณะเดยีวกนักล็อบส่งสายตาไปหาแม่ ผลคอื

โดนอกีฝ่ายถลงึตาใส่ หากกเ็พยีงแวบเดยีวเท่านัน้ก่อนท่ีชืน่กมลจะเกลือ่น

สหีน้าเป็นปกตเิหมอืนไม่มอีะไรเกดิข้ึน ซ่ึงคนเป็นลกูสาวก็ได้แต่ท�าหน้าเซ็ง

ตอนแรกนึกว่าธเนศจะเสียใจจนโกรธจินตาภาบ้าง เอาเข้าจริงก็ไม่ 

ยักเป็นอย่างนั้น เขายังปกป้องลูกสาวสุดท่ีรักเต็มท่ี ดังนั้นก็เห็นได้ชัดว่า 
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พวกหล่อนยงัคงต้องระวงัไม่แตะต้องจนิตาภาต่อไป

"เรยีบร้อยแล้วค่ะคณุหน"ู

แม่บ้านคนหนึง่หันมารายงานเมือ่ก�ากบัการยกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่

เข้าสูท้่ายรถเบนซ์ของคณุหนสูาวคนสวยเรยีบร้อยแล้ว

"ขอบคุณค่ะ" จนิตาภาหันไปส่งย้ิมน้อยๆ พร้อมค�าขอบคณุ จากนัน้

เธอจงึหันกลบัมาหาหญิงวยักลางคนท่ียนืกมุมอืเธออยู่อกีครัง้ "จินต์ต้องไป

จริงๆ แล้วค่ะคุณแตง ฝากคุณแตงดูแลบ้านของคุณแม่แทนจินต์ช่ัวคราว 

นะคะ แล้วกฝ็ากดแูลคณุพ่อด้วย"

"ไม่ต้องห่วงค่ะคณุหน ู ดฉัินเคยรบัปากคณุจติรเอาไว้แล้ว ยังไงดฉัิน 

กจ็ะไม่ผดิค�าพดู"

"แล้วจินต์จะติดต่อมาเรื่อยๆ นะคะ แต่ถ้ามีอะไรด่วนก็โทรหาจินต์ 

ได้เลย" หญิงสาวบีบมอืท่ีด้านจากการท�างานเบาๆ จากนัน้จงึดงึมือออกมา

ยกมอืไหว้ "ลาช่ัวคราวนะคะ แล้วเจอกนั"

"โชคดนีะคะคณุหน"ู

จนิตาภายิม้รบัก่อนจะผละไปขึน้รถ เธอวางกระเป๋าสะพายลงบนเบาะ

ท่ีนัง่ข้างๆ จากนัน้กส็ตาร์ตเครือ่งยนต์แล้วพารถแล่นออกจากอาณาเขตของ

บ้านไตรธนสิทธิ์ ไม่มีความลังเล ไม่มีความอาวรณ์ ไม่แม้แต่ตวัดสายตา

เหลอืบแลกระจกมองหลงั แม้ความจรงิกค็อืเธอก�าลงัออกจากบ้านท่ีพ�านกั

มาตั้งแต่เล็กจนถึงวันนี้นับเป็นเวลาสิบกว่าปี สิ่งเดียวท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

บนใบหน้าหมดจดคือริมฝีปากท่ีคลายตัว รอยยิ้มอ่อนหวานเลือนหาย  

ท้ิงไว้เพยีงความสงบเยือกเย็นและแววตาเฉยชา

เรื่องท้ังหมดไม่ได้เริ่มต้นตอนท่ีธเนศรับช่ืนกมลมาเป็นเมียน้อย  

จดุเริม่ต้นมนัไกลกว่านัน้นบัย่ีสบิปี ตอนท่ีพ่อของเธอรกักบัช่ืนกมลแต่โดน

กดีกนั ปู่และย่าของเธอไม่ชอบท่ีช่ืนกมลเป็นดารา พวกท่านย่ืนเงนิให้หล่อน
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ก้อนหน่ึงแลกกับการเลิกกับลูกชาย หล่อนยอมรับเงินก้อนนั้นแล้วไป 

คบกบัเจ้าของค่ายหนงั ธเนศจงึยอมแต่งงานกบัจิตรกนัยาซ่ึงเป็นหญิงสาว

ชาติตระกลูดท่ีีพ่อแม่หาให้

ช่ืนกมลมีลกูสาวคอืชนติรา ส่วนธเนศกบัจติรกนัยากมี็ลกูสาวคอืเธอ 

เรื่องควรจบแค่นั้น แต่มันไม่จบเม่ือช่ืนกมลหย่ากับสามีแล้วกลับมาขอ 

ความช่วยเหลือจากธเนศ หลังจากนั้นก็เดาไม่ยาก วัวเคยขาม้าเคยขี่  

ช่ืนกมลกลายเป็นเมียน้อยของพ่อเธอ...จินตาภาไม่แน่ใจว่าแม่รู้ความจริง

ต้ังแต่เม่ือไหร่ ท่านไม่เคยบอกเธอ หากเธอทราบจากการปะติดปะต่อ 

เรือ่งราวด้วยตัวเอง แม่ของเธอวางเฉย เธอเลยเฉยด้วย หากสขุภาพของ

จิตรกันยาก็ย�่าแย่ลงเรื่อยๆ เธอเคยคิดจะไปเรียนปริญญาตรีที่อังกฤษ แต่

เพราะเป็นห่วงแม่เธอเลยตดัสนิใจอยู่เรยีนท่ีไทย แล้วท่านกจ็ากไปตอนเธอ

อายุเพิง่พ้นยีส่บิมาไม่นาน

จติรกนัยาเสยีชวีติไปแค่สามสีเ่ดือน ธเนศกค็ดิจะพาช่ืนกมลเข้าบ้าน

ไตรธนสทิธิ ์พดูตามจรงิในวนิาทีนัน้เธอรงัเกยีจพ่อมาก เธอบอกให้เขาเลอืก

ระหว่างเธอกบัเมยีน้อย หากเขาไม่เลอืกและบอกว่าเลอืกไม่ได้ท้ังยงัขอร้อง

ให้เธออยู่ ในเม่ือเขาเลอืกไม่ได้เธอเลยย่ืนข้อเสนอให้เขา ข้อเสนอของเธอ 

มหีลายข้อ สองในนัน้คอืห้ามไม่ให้เขาจดทะเบียนสมรสกบัช่ืนกมล กบัเธอ

จะย้ายออกจากบ้านเมือ่เรยีนจบ พ่อยอมรบัข้อเสนอท้ังหมดโดยด ี ท่าทาง

คงคาดหวังว่าเธอจะเปิดใจให้ช่ืนกมล ดังนั้นเธอเลยยอมอยู่บ้านต่อจนถึง 

วนันี้ในสภาพท่ีหัวใจด้านชา

สองสามปีท่ีผ่านมาจินตาภาไม่เคยพูดกับช่ืนกมลและชนิตราตรงๆ 

แม้แต่ค�าเดียว เธอมองผ่านท้ังสองเหมือนอากาศธาตุ กระท่ังการกินข้าว 

เธอก็ไม่ร่วมโต๊ะกับท้ังสอง ส�ารับอาหารของเธอแยกต่างหาก ถ้าวันไหน 

สองแม่ลกูไม่อยู่เธอจงึจะนัง่กนิข้าวกบัพ่อ เหนอืสิง่อืน่ใดคอืเธออยู่ในฐานะ

นายหญิงของบ้าน ขณะท่ีชืน่กมลเป็นเพียงผูอ้าศยั ซ่ึงมนัก็ไม่ใช่เรือ่งยากเลย 
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เพราะคนงานในบ้านล้วนเป็นคนเก่าแก่อยู่กันมานานตั้งแต่สมัยจิตรกันยา 

โดยเฉพาะแตงซึ่งเลี้ยงดูเธอมาแต่อ้อนแต่ออก แม่ของเธอเป็นเจ้านายทีด่ี 

กบับรวิารมาก ทุกคนจงึรกัท่าน ท่ีส�าคญัคอืท้ังหมดรบัรูถ้งึความเจบ็ช�า้ใจ

ของจติรกนัยาด ีช่ืนกมลกบัชนติราเองกเ็ป็นแค่คางคกข้ึนวอ ไม่ได้มีความดี

ใดๆ ให้เหล่าคนงานในบ้านเอนเอียงไปเข้าข้าง ส่วนเธอเองเห็นแม่ปฏิบัตมิา

อย่างไรก็ด�าเนินรอยตาม เธอจึงได้ความรักและความเห็นใจจากทุกคน 

มาอย่างไม่ยากเย็น

วันนี้จินตาภาออกจากบ้าน สองแม่ลูกนั่นคงตีปีกว่าหมดมารขวาง

ความสขุ...ก็ให้หลงผยองกนัไป คนเราควรมีโอกาสได้มีความสขุบ้าง เธอ

ไม่ใช่คนใจไม้ไส้ระก�าอยู่แล้ว

ทว่าอย่างไรท่ีนี่ก็เป็นบ้านของเธอ เม่ือถึงเวลาเธอจะกลับมา...เธอ 

จะต้องกลบัมาแน่ๆ
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บทที่ 1
บ้�นใหม่ที่ค�ดไม่ถึง

จนิตาภาระบายลมหายใจเบาๆ ขณะลากกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่สองใบ

ออกจากลิฟต์ เธอเพิ่งย้ายออกมาจากบ้านแค่วันเดียวก็มีปัญหาเสียแล้ว

เรือ่งของเรือ่งคอืความจรงิเธอมบ้ีานท่ีได้รบัเป็นมรดกจากแม่หลงัหนึง่ 

แต่เพราะมีคนเช่าอยู่เธอเลยต้องรอจนกว่าจะหมดสัญญาในอีกสามเดือน

ข้างหน้า และหลงัจากนัน้กค็งต้องใช้เวลาซ่อมแซมปรบัปรงุบ้านอีกนดิหน่อย

กว่าจะพร้อมเข้าอยู่ เธอเลยตัดสินใจเช่าคอนโดฯ อยู่ก่อน

เม่ือวานเธอมาถงึคอนโดฯ เย็นมากแล้วเลยจัดข้าวของเสรจ็แค่ส่วนเดยีว 

พอตกกลางคืนเธอก็พบความจริงท่ีน่าตกใจว่าบนผนังห้องมีราข้ึนเลย 

รีบโทรไปหาเจ้าของห้อง ดีที่เจ้าของห้องรับผิดชอบดี พอเมื่อเช้าเข้ามาดู

แล้วเจอเชือ้ราจรงิอย่างท่ีเธอบอกกส็นันษิฐานว่าผนงัน่าจะมีปัญหา อีกฝ่าย

ยอมคืนเงินให้ หากก็เป็นปัญหาอยู่ดีในเมื่อเธอต้องหาที่อยู่ใหม่กะทันหัน

จนิตาภารูต้วัว่าไม่ได้อยู่ง่ายกนิง่ายเท่าไหร่ เธออาจลดมาตรฐานตวัเอง

ได้บ้าง...แต่กแ็ค่บ้างเท่านัน้ ดงันัน้เธอจงึคดิว่าคนืนีอ้าจต้องไปค้างโรงแรม

ก่อน

"หนูจินต์?"
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เสยีงเรยีกท่ีลอยมาฉุดให้หญิงสาวชะงกั เธอหันไปมองแล้วดวงตาสนีลิ

ก็เบิกกว้างด้วยความประหลาดใจเมื่อเห็นเจ้าของเสียง เธอหมุนกายกลับ

แล้วลากกระเป๋าเลีย้วไปยังลอ็บบ้ีแทนท่ีจะออกไปยังตกึจอดรถอย่างท่ีตัง้ใจ

ทีแรก พอใกล้ชุดโซฟาท่ีอีกฝ่ายนั่งอยู่เธอก็ปล่อยมือจากกระเป๋าเดินทาง

แล้วกระพุ่มมือไหว้งดงาม

"สวัสดีค่ะคุณป้าโฉม"

"สวัสดีจ้ะ ป้ามองหนูตั้งนาน ตอนแรกคิดว่าเป็นแค่คนหน้าคล้าย  

ไม่นึกว่าจะมาเจอหนูที่นี่"

"จนิต์ย้ายออกจากบ้านแล้วค่ะ มาเช่าคอนโดฯ ท่ีนีอ่ยู่ แต่ห้องมปัีญหา

เลยก�าลังจะขนของย้ายไปที่อื่น"

โฉมฉายเป็นเพือ่นเก่าแก่ของจติรกนัยา ท่านพอทราบตืน้ลกึหนาบาง

ในครอบครัวไตรธนสิทธิ์ อีกท้ังตอนท่ีแม่เสียใหม่ๆ ท่านก็ช่วยเหลือเธอ 

ในเรือ่งการจดังานศพและให้ค�าแนะน�าต่างๆ ไม่น้อย ดงันัน้หญิงสาวจึงเล่า

ตามตรง

"ย้ายออกจากบ้าน?" สตรีสูงวัยเลิกคิ้วแสดงความแปลกใจ "จินต ์

รีบหรือเปล่าจ๊ะ ถ้าไม่รีบก็มานั่งคุยกับป้าสักแป๊บสิ ไม่ได้เจอกันต้ังนาน 

ท่าทางป้าจะตกข่าวอะไรไปเยอะเลย"

จินตาภาขยับเข้าไปนั่งบนโซฟาตามค�าชวนอย่างว่าง่าย และยอมให้

โฉมฉายดงึมือไปกมุอย่างสนทิสนมโดยด ีแม้ปกตเิธอจะไม่ใช่คนท่ีให้ความ

สนทิสนมกบัใครง่ายๆ กบัโฉมฉายเธอก็ไม่ได้สนทิมากเพราะถงึท่านจะเป็น

เพื่อนสนิทของแม่แต่ก็เพิ่งมารู้จักกันไม่นาน ซ�้าโอกาสเจอกันก็น้อย หาก

เธอก็เคารพนับถือท่านมาก

"สองแม่ลูกนั่นท�าอะไรหนูหรือยังไง"

"เขากพ็ยายามสร้างความร�าคาญแล้วกเ็หนบ็แนมหาเรือ่งตามประสา

แหละค่ะ ส�าหรับเขาการที่จินต์อยู่บ้านก็คงไม่ต่างจากคุณแม่อยู่เท่าไหร่...
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แต่ท่ีจินต์ย้ายออกมาเพราะข้อตกลงท่ีท�าไว้กับคุณพ่อตั้งแต่แรกค่ะ ไม่ได ้

มีเรื่องอะไรเป็นพิเศษ"

"อ้อ" โฉมฉายท�าท่านึกข้ึนได้ ตอนท่ีธเนศจะพาช่ืนกมลเข้าบ้าน 

ช่วงนั้นท่านยังติดต่อหญิงสาวค่อนข้างสม�่าเสมอด้วยความเป็นห่วงจึงพอ

ทราบเรื่อง ทว่าช่วงปีหลังมานี้ห่างกันไปเพราะท่านยุ่งกับเรื่องอ่ืน เธอเอง

ก็ดูเหมือนจะยุ่งกับหลายเรื่องเหมือนกัน

"แล้วนี่คุณป้ามาท�าอะไรที่คอนโดฯ นี้เหรอคะ"

"ป้ามากนิม้ือเท่ียงจ้ะ ร้านอาหารจนีใต้คอนโดฯ นีอ้ร่อยใช้ได้นะ นีป้่า

รอคิวอยู่ คนแน่นเชียว...จินต์กินข้าวหรือยัง ถ้ายังกินกับป้าไหม จะได ้

คุยกัน วันนี้ป้ามากินคนเดียวอยู่แล้ว"

'มาพักกับป้าไหมล่ะ ดีกว่าไปทนอยู่ห้องไม่ดีนะ อยู่บ้านป้าจนกว่าจะ

ได้บ้านเช่าคืนมาก็ได้'

นัน่คอืค�าถามของโฉมฉายหลงัจากท่ีจนิตาภาเล่าสถานการณ์ของตวัเอง

ให้ท่านฟังในร้านอาหาร นัน่ท�าให้เธอถึงกบัอ้ึง เพราะถงึท่านจะเป็นเพือ่นสนทิ

ของจติรกนัยาแต่ก็ไม่ได้สนทิกบัเธอขนาดท่ีจะชวนไปอยู่บ้านเดยีวกนัได้เลย

'มนัอีกนานพอสมควร...จนิต์เกรงใจค่ะ' หญิงสาวตอบอย่างระมัดระวงั 

'แล้วตอนนี้ลูกชายคุณป้าก็มาอยู่ด้วยไม่ใช่เหรอคะ'

'ธามน่ะเหรอ เขาไปซ้ือคอนโดฯ อยู่เองนู่น ฝรั่งไง ไม่มาอยู่กับแม่ 

หรอก นานน้านถงึจะมาค้างซักหน นีค่รัง้สดุท้ายกน็านจนป้าจ�าไม่ได้แล้วด้วย 

ลูกชายมาอยู่ไทยก็เหมือนไม่ได้อยู่' สตรีสูงวัยย้ิมเม่ือพูดถึงลูกชายคนโต 

'ไม่ต้องเกรงใจหรอกจ้ะ เม่ือกี้ท่ีเราคุยกันว่าหนูจะมาช่วยงานป้าด้วยไง  

มาอยู่ด้วยกันก็สะดวกดีไม่ใช่เหรอ ป้าอยู่คนเดียวบางทีก็เหงาๆ ด้วย'

ท่ีจินตาภาเพิ่งได้มาพบและรู้จักโฉมฉายเมื่อไม่นานมานี้เป็นเพราะ

ท่านแต่งงานกบัเฮนรี ่ คอดเวลล์ มหาเศรษฐด้ีานสือ่สารมวลชนชาวองักฤษ 
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ดังนั้นท่านจึงย้ายไปอยู่อังกฤษตั้งแต่สาวๆ แต่เมื่อสี่ปีก่อนท่านได้หย่าขาด

จากสามีและย้ายกลบัมาอยู่ไทย เป็นการหย่าโดยท่ีไม่ได้มีเหตบุาดหมางกนั 

ปัจจบัุนท่านกยั็งเป็นเพือ่นกบัเฮนรี ่ตอนกลบัมาถงึไทยใหม่ๆ ท่านมาเย่ียม

จิตรกันยาซึ่งตอนนั้นก็ป่วยพอสมควรแล้ว นั่นเป็นครั้งแรกที่เธอได้เจอกับ

ท่าน

'คนเราเติบโตแล้วก็เปลี่ยนไปทุกปีนะ มันเหมือนฉันกับเฮนรี่ต่างก็โต

จนไม่เหมาะจะใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันแล้ว แต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่ ไม่แน่ 

ผ่านไปอีกซักพักเราอาจจะกลับไปอยู่ด้วยกันอีกก็ได้...คนเรานี่ก็แปลกดี' 

ท่านวิจารณ์ตัวเองกลั้วหัวเราะ

ทุกวันนี้เฮนรี่ก็ไม่ได้มีใครใหม่ หลังจากท�างานหนักมาทั้งชีวิตตอนนี้

เขาเดินทางท่องเท่ียวไปท่ัวโลก ส่วนโฉมฉายนั้นกลับมาจับงานการกุศล 

ท่ีเมืองไทย พักๆ ก็ยังนัดเจอกับอดีตสามี จนกระท่ังเมื่อปีก่อน 'ธาม'  

ลูกชายคนโตของท่านก็ย้ายมาอยู่เมืองไทยด้วยอีกคน โดยเขามารับหน้าที่

ดูแลงานในภาคพื้นเอเชียของคอดเวลล์กรุ๊ป เธอเคยเห็นรูปภาพแต่ยัง 

ไม่เคยรู้จักและเจอตัวจริงของเขา หากเสียงเล่าลือก็คือเขาใช้ชีวิตแบบ 

หนุ่มเจ้าเสน่ห์เต็มพิกัด เรียกได้ว่าสาวๆ เพียบ

'ธามน่ะตวัร้าย เท่ียวบอกใครต่อใครว่าเป็นลกูแม่ อยากมาอยู่ใกล้ๆ แม่ 

เอาซะเป็นลูกชายที่แสนดีเลย มันก็จริงส่วนหนึ่งนั่นแหละ แต่อีกส่วนหนึ่ง

เพราะอยู่เมืองไทยสบายกว่าไง ท�างานไม่เครยีดเหมอืนอยู่อังกฤษ' โฉมฉาย

เล่าให้เธอฟังข�าๆ ตอนเจอกันครั้งก่อน

จินตาภาฟังจากท่ีเพื่อนแม่พูดแล้วไม่แน่ใจว่าเธอจะถูกชะตากับธาม 

แต่กน็ัน่แหละ หลงัจากนีเ้ธออาจได้รูจ้กัเขา หากกค็งไม่ได้สนทิสนมกนัอยู่ดี

มาอยู่ท่ีนี่ก็ดีเหมือนกัน หญิงสาวหันมองไปรอบห้องพักซ่ึงเธอ 

ได้ย้ายเข้ามาอยู่แบบคาดไม่ถึง

บ้านดลเดชนีมี้อายุหลายสบิปี ครอบครวัของโฉมฉายเป็นขุนนางใหญ่
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และคหบดีมาหลายชั่วอายุคน บ้านหลังนี้จึงใหญ่โตโอ่อ่า ทว่าด้วยความที่

ถูกสร้างมานานบวกกับช่วงสิบปีหลังมานี้ถูกปิดไม่มีใครอาศัย บ้านจึง 

ทรดุโทรม กระนัน้เม่ือมีเงนิแล้วอะไรกง่็ายไปหมด โฉมฉายซ่อมแซมตกแต่ง

บ้านใหม่แบบยกเครื่อง หากคงไว้ซ่ึงความคลาสสิกแบบบ้านโบราณท่ี 

เหลือน้อยนักในกรุงเทพฯ ผลคือตอนนี้บ้านดลเดชกลายเป็นบ้านที่งดงาม

โดดเด่นเสียจนมีนิตยสารรวมถึงรายการโทรทัศน์มากมายติดต่อขอเข้ามา

ท�าสกูป๊ แต่กมี็เพยีงสือ่ในเครอืของคอดเวลล์เท่านัน้ท่ีได้รบัอนญุาตให้เข้ามา

อย่างไรกต็ามหญิงสาวไม่ได้คดิจะพ�านกัอยู่ท่ีนีน่านถงึสามสีเ่ดอืนตามท่ี

เจ้าของบ้านเช้ือเชิญ มนัคงเป็นการรบกวนท่านเกนิไป เธอตัง้ใจว่าระหว่างนี้

จะค่อยๆ หาเช่าคอนโดฯ ห้องใหม่ ซึ่งการมีที่อยู่ดีๆ แบบนี้จะช่วยให้เธอ 

สามารถค่อยๆ ใช้เวลาหาห้องท่ีเหมาะได้โดยไม่ต้องรีบร้อน...อย่างห้อง 

ท่ีมีปัญหานั่นเธอก็หาข้อมูลเป็นเดือนๆ ทีเดียว ซ่ึงอย่างอ่ืนของห้องนั้น 

ก็ดีหมดถ้าไม่นับเชื้อรา

จินตาภาวางกรอบรูปเงินลงบนโต๊ะหัวเตียง จิตรกันยาส่งยิ้มมาให้ 

จากในรูปถ่าย ตัวเธอเม่ือสิบกว่าปีก่อนท่ีอยู ่ในอ้อมแขนของแม่ก็ท�า 

เช่นเดียวกัน เธอส่งยิ้มตอบกลับไป

"ขอบคณุนะคะคณุแม่" หญงิสาวพมึพ�า เธอไม่ได้เช่ือว่าวิญญาณของ

จิตรกันยาช่วยให้เธอได้พบกับโฉมฉาย หากเธอขอบคุณท่ีท่านมีเพื่อนท่ีดี

และมีน�้าใจเผื่อแผ่มาถึงลูกสาวอย่างเธอ

แต่มันก็อาจไม่แปลก แม่ของเธอแสนดี คนศีลเสมอกันย่อมอยู่ 

ด้วยกันได้ บางทีธเนศอาจไม่คู่ควรกับแม่ของเธอเลย เขาอาจเหมาะกับ 

ช่ืนกมลจริงๆ ก็ได้ ส�าหรับเรื่องท่ีเกิดข้ึนเธอไม่โทษฝ่ายหญิงเพียงล�าพัง 

เพราะถ้าผู้ชายไม่เล่นด้วยเรื่องคงไม่เกิด เรื่องจะเกิดก็ต่อเมื่อหญิงก็ร้าย 

ชายกเ็ลว...ส�าหรบัเธอธเนศเป็นพ่อท่ีดีไม่มีอะไรบกพร่อง หากเขาเป็นสามี

ท่ีแย่ท่ีสดุ ถ้าไม่ตดิว่าเขาเป็นพ่อเธอคงใช้ถ้อยค�าท่ีแรงกว่านีแ้ล้ว แต่กเ็พราะ
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เขาเป็นพ่อ และความดีที่เขาท�ามาก็ยังยึดโยงเธอไว้

'แยกแยะนะลูก' จิตรกันยาเคยสอนเธอเมื่อนานมาแล้ว 'ปกติคนเรา

ท�าดีมาพันหน ท�าผิดครั้งเดียวก็กลายเป็นด�ากลบขาวท้ังหมด จุดท่ีด�าน่ะ

มันด�าจริง แต่ก็ต้องดูว่าจุดท่ีด�านั้นมันใหญ่ขนาดกลบสีขาวท้ังหมดจริง 

หรือเปล่า ไม่ใช่ไปเพ่งมองแต่จุดด�า ยังไงเสียคนเราทุกคนก็มีจุดด�าทั้งนั้น

นั่นแหละ' 

ค�าสอนของแม่เข้าใจง่ายแต่ปฏบัิติยาก...ทุกวันนีเ้ธอยังลมืตวัมองแต่

จุดด�าของพ่ออยู่เรื่อยเลย

เดิมครอบครัวของโฉมฉายมีฐานะดีอยู่แล้ว ซ�้าท่านยังเป็นลูกสาว 

คนเดียวจึงได้รับมรดกมาท้ังหมด ไหนจะสินสมรสจากการหย่าและ 

ค่าเลี้ยงดูจากสามีซึ่งมีฐานะระดับมหาเศรษฐี ลูกชายทั้งสองคนของท่านก็

ไม่มีอะไรน่าห่วง ดังนั้นพอกลับมาไทยท่านจึงท�างานด้านสังคมสงเคราะห์

และการกศุลโดยตัง้มูลนธิดิลเดชข้ึนมา ส่วนงานท่ีท่านอยากให้เธอมาช่วยท�า

คือการท�าหนังสือเกี่ยวกับโครงการด้านสังคมสงเคราะห์ของท่าน เพราะ

ท่านรูจ้กัเศรษฐทีางฝ่ังยุโรปมาก ดงันัน้จงึอยากท�าหนงัสอืเป็นเรือ่งเป็นราว

เพื่อหาเงินสนับสนุน ซ่ึงลูกชายรับปากว่าจะพิมพ์หนังสือให้ แต่เนื้อหา 

รูปเล่มต่างๆ ท่านต้องจัดการเอง เธอพอมีความรู้เรื่องการท�าหนังสือ 

อยูบ้่างตอนสมัยเรยีนมหาวทิยาลยั โฉมฉายทราบเรือ่งนีเ้พราะเคยได้เจอกนั

ตอนเธอท�าหนังสือพอดี และเธอเองก็มีความสามารถด้านภาษา พอท่าน

เจอเธอแล้วรู้ว่าเธอว่างอยู่ท่านเลยชวนมาช่วย

จินตาภาไม่ได้คิดจะหางานท�าเร็วๆ นี้อยู่แล้ว เธอตั้งใจจะจัดการ

ทรัพย์สินของตนเองให้เรียบร้อยก่อน เพราะเธอได้รับมรดกจากแม่มา

โดยตรงไม่น้อย ส่วนใหญ่อยู่ในรปูอสงัหารมิทรพัย์ ท่ีผ่านมาเธอคดิว่าตนเอง

ยังเดก็เกนิไปท่ีจะจดัการพวกมัน เลยปล่อยมันท้ิงไว้แล้วรบัค่าเช่าเข้าบัญชี 
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มาเรื่อยๆ สองปีมานี้เธอจึงพยายามศึกษาข้อมูล จนถึงตอนนี้เธอคิดว่า

พร้อมจะจัดการทรัพย์สินท่ีมีแล้ว กระนั้นเธอก็ไม่ได้รีบร้อน ระหว่างนี ้

เธอจึงสามารถช่วยโฉมฉายได้สบายมาก

ท่านดีต่อเธอ อะไรท่ีช่วยท่านได้เธอก็อยากท�า และงานนี้ก็ไม่ได้

ผูกพันยาวนาน แค่ท�าหนังสือให้เสร็จเท่านั้น ถือว่าดีกว่านั่งๆ นอนๆ  

อยู่เฉยๆ

"หนูจินต์เก่งจัง นั่งฟังป้าเล่าแป๊บๆ ก็ท�าสรุปได้เรียบร้อยมากเลย  

นี่ตอนแรกป้าลองคุยกับนักเขยีนฟรีแลนซ์ที่ธามให้คนหามาให้ แต่คุยยังไง

ก็คุยกันไม่รู้เรื่อง จนป้าแทบถอดใจแล้วเนี่ย โชคดีจังที่มาเจอจินต์"

"คงเพราะจนิต์เคยช่วยงานคณุแม่แหละค่ะ ช่วงหลงัๆ คณุแม่กท็�างาน

พวกนี้เยอะมาก" จินตาภาเงยหน้าจากการสอดกระดาษเข้าแฟ้มข้ึนมา 

ส่งยิ้มให้อีกฝ่าย

"หลายๆ โครงการป้าก็เอามาจากจิตรนี่แหละ เขาพูดไว้ว่าอยากท�า  

ป้าจ�าได้ก็เอามาท�า" โฉมฉายพยักหน้ารับ

"จินต์จ�าได้ค่ะ ต้องขอบคุณคุณป้าด้วยที่ท�าให้ความตั้งใจของคุณแม่

เป็นจริง" สุ้มเสียงของหญิงสาวนุ่มนวลเมื่อเอ่ยถึงแม่ผู้ล่วงลับ

วนันีจ้นิตาภาไม่ได้ออกไปข้างนอกเพราะอยากจดัข้าวของให้เรยีบร้อย 

พอตอนบ่ายลงมาจากห้องแล้วเห็นว่าโฉมฉายว่างอยู่เธอจึงชวนท่านคุย 

เรื่องหนังสือ ท่านเลยเปิดหน้าเว็บไซต์ของมูลนิธิดลเดชให้เธอดู รวมถึง 

เปิดภาพตวัอย่างหนงัสอืเล่มเลก็ท่ีตัง้ใจจะท�า เธอฟังท่านเล่าสลบักบัไถ่ถาม

ตรงจดุท่ีสงสยั ส่วนมือกจ็ดไปเรือ่ยๆ และเมือ่ครูเ่ธอกส็รปุให้ท่านฟังอีกครัง้

เพื่อให้แน่ใจว่าเข้าใจตรงกัน ซึ่งท่านก็ดูพออกพอใจมากทีเดียว

"จนิต์กก็�าลงัจะได้ช่วยป้าสานต่อความตัง้ใจของจติรด้วยไงจ๊ะ" โฉมฉาย

ส่งยิ้มตอบกลับมา

"แต่ยังไงจินต์คงต้องขอเวลาค่อยๆ คิดก่อนนะคะว่าควรวางเลย์เอาต์
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ยังไงให้ดูไม่น่าเบื่อ แล้วก็ต้องคิดคอนเทนต์ให้น่าสนใจด้วย"

"จ้ะ ไม่ต้องรีบนะ ค่อยๆ ท�า แล้วถ้าต้องการข้อมูลหรืออุปกรณ์อะไร

ก็มาบอกป้าได้ตลอด" สตรีสูงวัยพยักหน้ารับก่อนจะเหลือบไปเห็นหน้าปัด

นาฬิกาแขวนผนังโบราณ "ใกล้ได้เวลาม้ือเย็นแล้วนี่...ไม่ทันรู้ตัวเลยว่า 

คุยกันนานขนาดนี้"

"งั้นจินต์ขอเอาของไปเก็บบนห้องแป๊บนึงนะคะ"

"จ้ะ ไปเถอะ เดี๋ยวจะได้กินข้าวกัน"

จินตาภาเก็บรวบรวมเครื่องเขียนกับแฟ้มงานแล้วลุกเดินออกจาก 

ห้องรับแขก ทว่าเดินยังไม่ทันพ้นกรอบประตูห้องเธอก็ชนเข้ากับร่างหนึ่ง 

ที่เดินเลี้ยวสวนเข้ามาพอดี เธออุทานออกมาเบาๆ ร่างระหงเสียหลัก ทว่า

แค่เซไปนิดเดียวก็มีสองมือย่ืนมายึดท่อนแขนประคองไว้อย่างทันท่วงที 

เธอจึงไม่ล้ม

จินตาภาเงยหน้าข้ึนด้วยความตกใจ แล้วก็ได้พบกับดวงตาสีอ�าพัน 

ที่หลุบลงต�่าจ้องมา

"อ้าว ธาม ไม่เห็นบอกเลยว่าจะมา"

เสยีงของโฉมฉายลอยมา ใบหน้าหล่อเหลาจงึเงยข้ึนพร้อมกบัท่ีสองมอื

คลายออกจากท่อนแขนเรียว

"ผมมาธรุะแถวนี ้ พอเปิดตารางงานคณุแม่ดแูล้วเห็นว่าวนันีค้ณุแม่ว่าง

และน่าจะอยู่บ้านเลยแวะเข้ามาดู เผื่อจะได้กินข้าวด้วยกัน"

"จ้ะ" ผู้เป็นแม่รับด้วยความหมั่นไส้ ปกติแล้วท่านจะแชร์ตารางงาน

ของตัวเองให้ลูกๆ เห็นว่าก�าลังอยู่ไหนท�าอะไร พ่อลูกชายตัวดีท้ังสอง 

ชอบมาก หากพวกเขาก็ไม่เคยท�าตามด้วยการแชร์ตารางงานตวัเองให้ท่าน

รู้บ้าง

ธามหลบุสายตาลงมองหญิงสาวท่ีเขาบังเอญิชนอกีครัง้เพราะรบัรูถ้งึ

ความเคลื่อนไหว เธอขยับถอยห่างออกจากเขาไปก้าวหนึ่ง
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"นี่หนูจินต์จ้ะ เป็นลูกสาวเพื่อนสนิทแม่เอง แม่ชวนเขามาอยู่บ้านนี้

ชั่วคราว" โฉมฉายแนะน�าขณะก้าวมาหยุดยืนใกล้ๆ สองหนุ่มสาว "จินต์จ๊ะ 

นี่ธาม ลูกชายคนโตของป้าเอง"

จินตาภายกมือไหว้เท่าท่ีข้าวของในอ้อมแขนจะอ�านวย ถึงใบหน้า 

ของเขาจะกระเดียดไปทางฝรั่ง หากเม่ือครู่เขาพูดไทยชัดเปรี๊ยะทีเดียว  

ดังนั้นเธอเลยตัดสินใจไหว้เขาแทน

"สวัสดีค่ะ"

การถอยออกมาห่างเล็กน้อยท�าให้หญิงสาวได้เห็นรายละเอียดบน 

ใบหน้าของธามครบถ้วนขึ้น...ปกติเธอไม่ค่อยชมผู้ชายว่าหล่อ แต่ส�าหรับ

คนตรงหน้าต้องยอมรับว่าเขาหล่อจริงๆ

จนิตาภาเคยอ่านเรือ่งของครอบครวัคอดเวลล์ตอนท่ีรูจ้กัโฉมฉายใหม่ๆ 

เฮนรีเ่ป็นคนอังกฤษท่ีมีเชือ้ไอรชิผสม ซ่ึงเช้ือสายไอรชิท่ีว่ากม็าปรากฏเป็น

หลกัฐานอยู่บนใบหน้าของธามชัดเจนกว่าความเป็นอังกฤษหรอืเอเชยีเสยีอีก 

เหนอืดวงตาเรยีวสอี�าพนัของเขาคอืคิว้สนี�า้ตาลเข้มเกอืบด�าท่ีเหมอืนมีใคร

เอาพู่กันมาปาดแบบส่งๆ หากกลับกลายเป็นเส้นตรงท่ีพอเหมาะพอเจาะ 

จมกูของเขาโด่งเป็นสนั รบัพอดกีบัปากอ่ิมท่ีดเูซ็กซ่ีของเขา แต่เหนอือ่ืนใด

คอืแนวกรามชดัสวยท่ีท�าให้ใบหน้าของเขามีมติแิละดลูงตวัในทุกมมุ เวลานี้

เรือนผมหนาสีน�้าตาลเข้มหยักศกของเขาถูกเซ็ตให้เป็นทรงแบบตั้งใจ 

ไม่ให้เนี้ยบ นั่นท�าให้เขาดูเป็นหนุ่มร้ายหน่อยๆ

หรืออาจจะร้ายมากก็ได้...

"ยินดีที่ได้รู้จักครับ ผมช่วยถือไหม"

"ฉันก�าลงัจะเอาไปเกบ็พอดค่ีะ...ถ้ายังไงขอตวันะคะ" หญิงสาวก้มศรีษะ

เล็กน้อย ก่อนจะค้อมตัวเดินผ่านธามเลี้ยวไปขึ้นบันได

ดวงตาคมกรบิสอี�าพนัทอดตามไป...ร่างระหงของจนิตาภาเคลือ่นไหว

อย่างนุ่มนวลและสง่างามน่ามอง และการท่ีเธอเดินข้ึนบันไดท�าให้เขา 
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ได้เห็นเสีย้วหน้าด้านข้างของเธอว่ามนังดงามลงตวัไม่แพ้ใบหน้าตรงทีเดยีว 

การท่ีเธอรวบเรอืนผมสดี�ายาวเป็นมวยช่วยขับเน้นให้เห็นว่าดวงหน้าของเธอ

เป็นรูปไข่ได้รูป เท่าท่ีเห็นเหมือนเธอจะไม่ได้แต่งหน้าสักนิด อย่างน้อย 

เธอก็ไม่ได้เขียนคิว้ ไม่มลีปิสตกิ และไม่มรีอยแป้งให้เห็นบนผวินวล ซ่ึงนัน่

ตอกย�า้ว่าเครือ่งหน้าเธอคมชัดโดยธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นคิว้ได้รปู ดวงตา 

รปูอลัมอนด์สนีลิ จมกูโด่ง ไปจนถงึรมิฝีปากรปูกระจบัสอ่ีอน ย่ิงไปกว่านัน้

คือเครือ่งหน้าทุกส่วนของเธอเข้ากนัอย่างเหมาะเจาะลงตวั

สรุปได้ในหนึ่งค�าว่า 'สวย'

"แฮ่ม" โฉมฉายกระแอม พอลกูชายหันกลบัมาท่านกท็�าสายตาหมัน่ไส้

ส่งไปให้ "มองตามตาไม่กะพรบิเชียวนะ"

"กเ็ขาสวยน่ีครบั" ธามรบัหน้าระรืน่แล้วก้าวเข้าไปโอบไหล่พาแม่กลบั

เข้าไปในห้องรับแขก "ลูกสาวเพื่อนสนิทคนไหนของคุณแม่ครับเนี่ย ผม 

มาอยู่เป็นปีแล้วเพิ่งได้เจอ"

"เพื่อนเก่าตั้งแต่สมัยเรียนนู่น แต่เขาป่วยเสียไปสองสามปีแล้ว"  

สตรสีงูวยับอก "จนิต์เขามีปัญหาครอบครวั พ่อเอาเมียน้อยเข้าบ้าน ตวัเขา

ทนอยู่บ้านจนเรียนจบแล้วถึงออกมา เม่ือวานแม่ไปเจอจินต์โดยบังเอิญ  

พอคุยกันแล้วเลยชวนมาพักที่นี่ชั่วคราว"

โฉมฉายเล่าปัญหาเรื่องที่พักของหญิงสาวให้ลูกชายฟัง รวมถึงเรื่อง

ท่ีท่านจะให้เธอช่วยท�าหนงัสอืของมูลนธิด้ิวย จากนัน้กปิ็ดท้ายด้วยสุม้เสยีง

จริงจัง

"คนนี้ถ้าคิดจะจีบเล่นๆ นี่ห้ามเด็ดขาดเลยนะ ยังไงจินต์ก็เป็นลูกสาว

เพื่อนสนิทแม่ ถึงเพื่อนแม่จะเสียไปแล้วก็เถอะ"

"ผมก็ไม่เคยจีบผู้หญิงเล่นๆ ซักหน่อย" ธามแย้งยิ้มๆ

"จ้ะ แต่หลังจากจีบติดแล้วจะคบจริงหรือคบเล่นก็ว่ากันอีกที"

"ไปกันไม่ได้ก็ต้องเลิกสิครับ"
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"ลูกเลิกกับผู้หญิงตั้งแต่ยังไม่ได้ไปไหนเลยต่างหาก"

"ไปสิครับ แค่ไปไม่ไกลเท่าไหร่"

โฉมฉายตวัดสายตาค้อนลูกชายคนโต คร้านจะต่อปากต่อค�าอีก...

ท่านเลีย้งเขามากบัมอื ดงันัน้จงึทราบดว่ีาเดีย๋วเขากห็าทางไถลไปได้เรือ่ยๆ 

ยากจะจับได้ไล่ทัน

"สรปุสัน้ๆ ง่ายๆ ไม่ต้องพดูมากคอืคนนีห้้ามยุ่งยกเว้นรกัจรงิหวังแต่ง 

ไม่งั้นแม่ตายไปนี่ไม่มีหน้าไปเจอเพื่อนแน่ๆ"

"น่าเสียดายนะ ถ้าไม่ยุ่งผมจะรู้ได้ไงว่าควรรักจริงหวังแต่งไหม" ธาม 

นกึข�าความคดิของแม่ ปากของเขาพดูเป็นเชิงบ่นและท�าท่าเสยีดมเสยีดาย 

หากขณะเดียวกันดวงตาสีอ�าพันกลับเปล่งประกายระยิบระยับ

โฉมฉายมองกิริยาอาการของลูกชายอย่างไม่ไว้วางใจ ครั้นอ้าปาก 

จะคาดค้ันให้ลูกชายรับปากว่าจะไม่ยุ่งกับจินตาภา โทรศัพท์ของเขาก็ดัง 

เสียก่อน ท่านจึงจ�าต้องระงับความตั้งใจไว้ชั่วคราว

เดี๋ยวค่อยคุยอีกที...

เมื่อได้พบกับธามแล้วจินตาภาก็ไม่แปลกใจเลยท่ีเขามีสาวๆ เยอะ 

นอกจากคุณสมบัติตามประสาหนุ่มในฝันจ�าพวกหล่อและรวยแล้ว เขายัง

เป็นคนมีเสน่ห์และคุยสนุกด้วย การมีเขาท�าให้บรรยากาศบนโต๊ะอาหาร 

มีชีวิตชีวากว่าตอนท่ีเธอนั่งกินกับโฉมฉายตามล�าพังอย่างเห็นได้ชัด  

ส่วนหนึ่งอาจเพราะเขาท�างานเกี่ยวกับสื่อสารมวลชนท�าให้เขามีเรื่อง 

น่าสนใจมาคุยเหมือนไม่มีวันหมด และถึงเขาจะพูดถึงเรื่องงานมันก็ยัง 

ฟังเพลินอยู่ดี เธอค่อนข้างทึ่งกับความสามารถนี้ของเขา หากที่ยิ่งกว่านั้น

คือเท่าที่ฟังชายหนุ่มก็ดูเอาการเอางานพอสมควร ค�าพูดของเขาแสดงถึง

วิสัยทัศน์ท่ีน่าสนใจ ถึงแม้โฉมฉายจะบอกว่าเขาเลือกมาอยู่ไทยเพราะท่ีนี่

ท�างานสบายกว่าก็ตาม ดังนั้นภาพลักษณ์ของเขาในสายตาเธอจึงดีข้ึน 
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เล็กน้อย

อย่างไรกต็ามจนิตาภาค่อนข้างระมัดระวงัในการสนทนากบัชายหนุม่ 

เพราะถงึเธอจะมองเขาดข้ึีน กระนัน้มันก็ไม่ได้เปลีย่นความจรงิท่ีว่าเขาเป็น

ผู้ชายท่ีมีเสน่ห์อันตรายต่อเพศตรงข้าม ถึงเขาจะไม่ได้แสดงท่าทีอะไร 

ต่อเธอเป็นพิเศษ หากเธอคิดว่าระวังไว้ก่อนก็ไม่เสียหาย

"คณุมาช่วยคณุแม่ผมท�าหนงัสอืนีส่นใจงานด้านนีเ้ป็นพิเศษหรอืเปล่า

ครับ"

หลงัจากกนิม้ือเยน็กนัเรยีบร้อย ท้ังหมดกย้็ายมานัง่กนัท่ีห้องรบัแขก 

พอดีสายใจเลขานุการของโฉมฉายโทรมา ท่านเลยแยกตัวไปคุยโทรศัพท์ 

เวลานี้จึงเหลือแค่สองหนุ่มสาวและเขาก็เป็นคนเปิดบทสนทนา

"ไม่เชิงค่ะ ฉันเพิ่งเรียนจบแล้วช่วงนี้ก็ยังต้องจัดการเรื่องที่อยู่เลยยัง

ไม่ได้คิดจะท�างานจริงๆ จังๆ พอดีคุณป้าชวนแล้วฉันพอจะเคยท�าหนังสือ

อยู่บ้างเลยคิดว่าดีกว่าอยู่เฉยๆ"

"แล้วคุณตั้งใจจะท�างานด้านไหนล่ะ" เขาไขว่ห้างแล้วเท้าคางกับ 

ท่ีวางแขนของโซฟาเดี่ยวด้วยท่วงท่าราวหลุดออกมาจากหน้านิตยสาร  

ดวงตาสีอ�าพันทอดมองสาวสวยที่นั่งอยู่บนโซฟาเดี่ยวฝั่งตรงข้าม

"ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะ ฉันถนัดด้านภาษา แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่า 

อยากท�าอะไร"

"เพิ่งเรียนจบใหม่ๆ ก็แบบนี้" ชายหนุ่มพยักหน้ารับเป็นเชิงเข้าอก

เข้าใจ "ถ้าไม่รู้จะไปค้นหาตัวเองท่ีไหนก็ลองมาอยู่กับคอดเวลล์ได้นะ ผม

ยินดต้ีอนรบั งานของคอดเวลล์ค่อนข้างกว้าง ถ้าลองท�างานหนึง่แล้วไม่ชอบ

ก็ไปลองท�าอย่างอื่นได้"

"ปกติคอดเวลล์ให้พนักงานลองเปลี่ยนงานแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ" 

จินตาภาอดถามไม่ได้

"ถ้าเราไม่อยากเสียพนักงานคนนั้นไปก็ได้ครับ"
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ค�าตอบของธามจะว่าฟังปกติก็ได้ แต่จะว่ามีอะไรชวนคิดก็ได ้

เหมือนกัน...หญิงสาวไม่แน่ใจ หากมันก็เพราะรอยยิ้มนุ่มละมุนเกินเหตุ 

ของเขานั่นแหละ

"แต่ยงัไงก่อนอ่ืนคณุหาเวลาว่างเข้าไปท่ีคอดเวลล์ด้วยนะครบั จะได้ไป

ท�าความรู้จักกับพนักงานที่จะช่วยคุณท�าหนังสือ"

"ค่ะ" จินตาภาได้แต่รับค�า

ระหว่างกนิข้าวกนัมีบทสนทนาเกีย่วกบัหนงัสอืของมลูนธิดิลเดชด้วย 

เธอจึงได้ทราบว่านอกจากคอดเวลล์จะพิมพ์เล่มให้แล้ว การช่วยเหลืออีก 

'นดิหน่อย' ซ่ึงโฉมฉายบอกไว้คอืเขาจะให้ยืมช่างภาพกบัฝ่ายอาร์ต ซ่ึงเธอ 

ก็ควรไปท�าความรู้จักกับพนักงานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเอาไว้ด้วย

"ยังไงคุณเอานามบัตรผมไปแล้วกัน ถ้าจะไปเมื่อไหร่ก็โทรหาผม"  

เขาหยิบตลบันามบัตรออกมาจากกระเป๋าของเสือ้สทูท่ีพาดไว้กบัท่ีวางแขน

โซฟา จากนั้นก็ยกตัวขึ้นมาส่งกระดาษแผ่นเล็กให้เธอ

"ขอบคณุค่ะ" เธอเอ้ือมมือไปรบัมันมา หลงัจากก้มลงมองมันนดิหนึง่

แล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นอีกครั้ง "ขอโทษด้วยนะคะ ฉันไม่มีนามบัตร"

"คุณเพิ่งเรียนจบนี่ ยังไม่ได้ท�างานเลย" เขาย้ิม "เอาไว้มีนามบัตร 

เมื่อไหร่อย่าลืมให้ผมแล้วกัน"

จินตาภาเปิดรอยยิ้มส่งให้เขานิดหน่อยตามมารยาท จากนั้นเธอก็ 

หันไปหยิบหนังสือเล่มหนาท่ีวางแอบอยู่ข้างแจกันดอกไม้กลางโต๊ะกาแฟ 

มาเปิด เธอสอดนามบัตรไว้กลางเล่มหนังสือ หากไม่ทันปิดเล่มชายหนุ่ม 

ก็ส่งเสียง

"หนังสือของคุณเหรอ"

"ค่ะ" เธอเงยหน้าข้ึนสบตากับคนถาม ทีแรกเธอตั้งใจว่าบ่ายนี้จะ 

อ่านหนงัสอื แต่พอเจอโฉมฉายเลยเปลีย่นเป็นคยุงาน ตอนเกบ็ของข้ึนห้อง

ก่อนกินข้าวเย็นก็ดันลืมหนังสือไว้ข้างล่าง
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"War&Peace เป็นหนึ่งในเล่มท่ีผมอ่านแล้วประทับใจมากเลย คุณ

อ่านถงึไหนแล้วครบั" ธามสงัเกตเห็นหนงัสอืเล่มนีต้ัง้แต่เม่ือเย็นแต่ก็ไม่ทัน

ถามแม่และลืมไป ซ่ึงถ้าพูดตามจริงเขาก็ไม่คิดว่าโฉมฉายจะอ่านหนังสือ

คลาสสิกหนาพันกว่าหน้าเล่มนี้เหมือนกัน

"เคยอ่านจบไปรอบนึงแล้วค่ะ" ทีแรกเธอจะตอบแค่นั้น ทว่าพอเห็น

ท่าทางกระตือรือร้นของเขาก็เปลี่ยนใจ "ความจริงสมัยเรียนมัธยมต้น 

ฉันเคยหยิบมาอ่าน แต่อ่านไม่รู้เรื่อง จนเม่ือสองปีก่อนถึงได้อ่านจนจบ  

ช่วงนี้ว่างๆ เลยหยิบมาอ่านอีกรอบ"

"ไม่แปลกหรอกครับ หนังสือแต่ละเล่มก็มีช่วงเวลาท่ีเหมาะสม 

ของมัน...แล้วคุณชอบฉากไหนหรือตัวละครไหนเป็นพิเศษไหม"

"มันมีหลายฉากแล้วก็หลายตัวละครค่ะ แต่ถ้าถามว่าชอบอะไรท่ีสุด

คงเป็นความสมจริงของเรื่องนี้ ทั้งการบรรยายฉากแล้วก็ตัวละคร ฉันรู้สึก

เหมือนตัวละครมีชีวิตจริงๆ ทุกคนมีกิเลส รัก โลภ โกรธ หลง...และทุกคน

ก็เติบโตเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา"

"เป็นหนงัสอืแบบท่ีเราจะโดนพาเข้าไปอยู่ในโลกท่ีคนเขียนสร้างข้ึนมา 

แล้วพอหลุดออกมาก็เหมือนโลกของเราเปลี่ยนไปด้วย"

"จริงค่ะ" ดวงตาสีนิลของหญิงสาวจ้องมองใบหน้าหล่อเหลา 

ประหลาดใจนิดหน่อย เพราะค�าพูดของเขาตรงใจเธอทีเดียว

จินตาภาหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอีกครั้งหลังจากจิตรกันยาเสียชีวิต 

เวลานั้นเธอท้ังเศร้าและเครียดจนมีอาการนอนไม่หลับ เธอต้องหาอะไร 

สักอย่างมายึดเหนี่ยวความคิดไม่ให้ฟุ้งกระจาย แล้วเธอก็ไปรื้อเจอหนังสือ

ของลีโอ ตอลสตอยเล่มนี้ซุกอยู่ในชั้นหนังสือ ครั้งแรกที่เธอพยายามอ่าน

มันแค่เปิดไปสามหน้าก็หลับ คืนหลังจากนั้นเธอเลยหวังจะให้มันช่วย 

เหมือนเดมิ หากเอาเข้าจรงิปรากฏว่าหนงัสอืเล่มนีช่้วยเธอเกนิกว่านัน้มาก 

เธอจมดิง่เข้าไปในหนงัสอื ผ่านประสบการณ์ใหม่ต่างๆ ไปพร้อมกบัตัวละคร 
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หรือบางครั้งก็พบว่าตนเองมีประสบการณ์ในชีวิตจริงร่วมไปกับตัวละคร  

และมันก็เหมือนอย่างท่ีชายหนุ่มพูด...พออ่านหนังสือเล่มนี้จบ ความคิด

และมุมมองต่อเรื่องต่างๆ ในชีวิตของเธอก็เปลี่ยนไป

ด้วยความที่เป็นหนังสือเล่มหนา ต้องใช้เวลาในการละเลียดตัวอักษร

และจินตนาการตาม พอเห็นว่าช่วงนี้มีเวลาว่างจินตาภาเลยหยิบมัน 

กลบัข้ึนมาอีกครัง้ด้วยความสงสยัว่าเม่ือได้อ่านหนงัสอืเล่มเดมิตอนท่ีโตข้ึน

กว่าเก่าจะท�าให้เธอได้ค้นพบอะไรใหม่ๆ เพิ่มเติมอีกหรือเปล่า

หากตอนนี้เธอนึกสงสัยข้ึนมาอีกเรื่อง...ถึง War&Peace จะเป็น

วรรณกรรมอมตะระดับโลก แต่ถ้าไม่ใช่คอหนังสือก็คงยากท่ีจะได้อ่าน 

เนื่องจากความหนาของมัน แถมยังอ่านยากต้องใช้สมาธิสูงจนชวนให้ 

ถอดใจได้ง่ายๆ หญิงสาวเองยังเคยหลับมาแล้ว และบุคลิกของเขาก็ดู 

ไม่เหมือนคนท่ีจะอ่านหนงัสอืแบบนีจ้บจรงิๆ เสยีด้วย นัน่ท�าให้เธอชักสงสยั

ว่าเขาเคยอ่านจริงๆ หรือแค่หาข้อมูลเอาไว้คุยหล่อๆ กันแน่

แต่เรื่องนี้พิสูจน์ไม่ยากเลย...
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บทที่ 2
เพื่อนใหม่ (?)

รถเฟอร์รารี่สีแดงว่ิงเอื่อยๆ ผ่านประตูรั้วเข้าสู่เขตบ้านดลเดช มัน 

หยุดจอดตรงมุขหน้าบ้าน ร่างสูงใหญ่หันไปฉวยหนังสือเล่มหนึ่งท่ีวางอยู ่

บนเบาะข้างคนขับก่อนจะลงจากรถพร้อมกับผิวปากอย่างอารมณ์ดี ทว่า 

ก่อนจะเดินอ้อมรถเข้าบ้านเขากส็งัเกตเห็นร่างหนึง่ก�าลงัก้มๆ เงยๆ อยูแ่ถว

โคนต้นมะม่วงซ่ึงเป็นหนึง่ในต้นไม้หลายต้นท่ีปลกูไว้ในสวนหน้าบ้าน

ร่างนั้นสะโอดสะอง ท้ังยังอยู่ในชุดออกก�าลังกายเสื้อกล้ามพอดีตัว 

กบักางเกงรดัรปูสัน้เหนอืเข่า ปกตแิล้วผูห้ญิงในบ้านนีน้อกจากโฉมฉายแล้ว

กมี็แต่แม่บ้าน ซึง่พวกหล่อนไม่มทีางได้รบัอนญุาตให้แต่งตวัแบบนี ้ ดงันัน้

กเ็หลอืความเป็นไปได้เดยีว...

ธามเลี้ยวเปลี่ยนทิศทาง บนใบหน้าหล่อเหลามีรอยย้ิมเกลื่อนอยู ่

ขณะทอดน่องเดินตัดสนามหญ้าตรงไปหาต้นมะม่วง...เขาชอบคนสวย  

และแน่นอนว่าจนิตาภาเข้าข่าย เธอสวยในระดบัท่ีต้องเหลยีวมอง แถมยัง

มองซ�า้ได้ไม่เบ่ือ หากเขาก็ไม่นกึว่าสดุท้ายแล้วตนจะประทับใจในบทสนทนา

ท่ีคุยกบัเธอเรือ่งหนงัสอืมากกว่า

พูดตามจริงผู้หญิงสวยกว่าเธอนั้นหาได้ไม่ยากเลยส�าหรับเขา แต ่
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ผู้หญิงสวยท่ีสามารถถกกับเขาเรื่องแนวคิดและปรัชญาในวรรณกรรม 

คลาสสกิได้เป็นช่ัวโมงๆ นัน้หาได้ยากยิง่ ดงันัน้...แน่นอน เขาชักจะสนใจ

เธออย่างจรงิจงัและอยากจะลองคยุกบัเธออีกหลายๆ เรือ่ง

แต่ท่ีแน่ๆ เขาได้เห็นแล้วว่าขาของเธอสวยมาก...

"ท�าอะไรอยูค่รบั"

จินตาภาซ่ึงก�าลังค่อยๆ ยืดตัวยืนตรงหันมา พอเห็นเขาเธอก็ท�าท่า

แปลกใจ ก่อนท่ีเธอจะยกสองมือให้เห็นว่าก�าลงัประคองสิง่ใดไว้

"ลูกนกค่ะ ลูกนกมันตกลงมา เมื่อกี้ฉันมองหารังมันดูแล้ว อยู่บน 

ต้นมะม่วงต้นนีแ้หละ"

"คณุจะส่งมันกลบัขึน้รงัเหรอ แล้วมันบาดเจบ็หรอืเปล่า" ธามเอียงคอ

ดูลกูนกท่ีอยู่ในฝ่ามอืของเธออย่างพนิจิพิเคราะห์

"น่าจะไม่เจบ็นะคะ"

"อมื แล้วรงัมนัอยู่ไหน" ใบหน้าหล่อเหลาเงยข้ึนมองต้นไม้ใหญ่

"กิง่ทางขวาค่ะ กิง่ท่ีสามนบัจากข้างล่าง" เธอพยายามอธบิาย เพราะ

สองมือโอบประคองลกูนกอยู่เธอเลยไม่มีมอืชี้ให้เขาเห็น

ธามชะเง้อชะแง้อยู่พักหนึ่งแล้วก็พยักหน้ารับว่าเห็นตามท่ีเธอบอก  

จากนัน้เขากหั็นกลบัมาหาเธออีกรอบ

"ผมเอาข้ึนไปให้เอง"

"คะ?" เธอมองหน้าเขางงๆ ก่อนจะกวาดสายตาส�ารวจชุดท่ีเขา 

สวมใส่...เสือ้เชิต้ กางเกงสแลก็ส์ และคลมุด้วยสทูล�าลอง "ชุดคณุไม่เหมาะ

เท่าไหร่มัง้คะ"

"ชุดผมสเิหมาะ ผมเอาลกูนกใส่ไว้ในกระเป๋าเสือ้สทูได้ไง" ชายหนุม่ 

ช้ีให้ดจูากนัน้กย็ิม้ "ยกเว้นคณุจะปีนต้นไม้มือเดยีวได้"

เมือ่เจอเหตผุลนีเ้ข้าไปจนิตาภากพ็ดูไม่ออก เธอไม่ทันนกึถงึประเดน็นี้ 

สดุท้ายเลยได้แต่พยกัหน้ารบั  พอเห็นอย่างนัน้เขาเลยจดัการถอดรองเท้าออก

Page ���������.indd   29 26/2/2561 BE   17:31



ร้ายรอนใจ

30

"เอาลูกนกใส่กระเป๋าเสื้อให้หน่อยครับ" อันท่ีจริงถึงจะถือหนังสืออยู่

หากเขาก็พอจะสามารถรับลูกนกมาใส่กระเป๋าสูทเองได้ แต่ก็นั่นแหละ  

การให้เธอเข้ามาอยู่ใกล้ๆ เขาต้องเป็นความคดิท่ีดกีว่าแน่ๆ

ธามใช้มือข้างท่ีว่างเปิดเสื้อสูทให้ ซ่ึงหญิงสาวก็เดินเข้าไปประชิด 

ร่างสงูแล้วค่อยๆ หย่อนลกูนกลงในกระเป๋าโดยด ี ความสนใจพุง่ไปท่ีลกูนก

โดยไม่ได้รบัรูเ้ลยว่าดวงตาสอี�าพันก�าลงัหลบุลงมองส�ารวจเธออย่างสบายอก

สบายใจ...ผิวของเธอเป็นสีนวล แม้ไม่ได้ขาวจัดแต่ก็เห็นสองแก้มเป็น 

สีระเรื่อชัดซึ่งน่าจะเป็นผลพวงมาจากการออกก�าลังกาย ตามไรผมและ 

ผวิเนือ้ของเธอมีเหงือ่เม็ดยิบๆ เกาะพราว ไล่ตัง้แต่ใบหน้า ล�าคอ ลงไปจนถงึ

ขอบเสือ้กล้าม ดเูซ็กซ่ีอย่างบอกไม่ถกู

"ฝากถือหนังสือหน่อยครับ" พอจินตาภาจัดการลูกนกเรียบร้อยแล้ว

ชายหนุ่มก็ย่ืนหนังสือส่งให้เธอ จากนั้นเขาก็หันไปมองต้นมะม่วงอย่าง

ประเมินก่อนจะเริม่ปีนต้นไม้

หญิงสาวเห็นความคล่องแคล่วของเขาบวกกับการท่ีเขาระวังเสื้อสูท

ข้างท่ีมลีกูนกอยู่แล้วกเ็บาใจ ธามพาตวัเองไปยังจดุท่ีพอจะเอือ้มถงึรงันกได้ 

จากนัน้เขากค่็อยๆ ประคองลกูนกออกมาจากกระเป๋าเสือ้สทูแล้ววางมนักลบั

ลงในรังอย่างนุ่มนวล...เธอเฝ้าดูด้วยใจจดจ่อ อดคิดไม่ได้ว่าเขาเองก็

ระมัดระวังและอ่อนโยนดี ซ่ึงก็คงต้องถือว่าดีแล้วท่ีให้เขาเป็นคนจัดการ 

เพราะถงึเธอจะพอปีนต้นไม้เป็นแต่ก็ไม่แน่ใจว่าจะแข็งแรงขนาดท่ีสามารถ

ท�ามนัได้เรยีบร้อยรวดเรว็อย่างเขา

"ผมว่าโอเคแล้วนะ"

ชายหนุ่มหันมามองจินตาภาเป็นเชิงถาม พอเธอพยักหน้ารับเขาจึง

ค่อยๆ ปีนกลบัลงมาข้างล่าง ทว่าเพราะเขาท้ิงตวัลงมากลางทางแล้วเสยีหลกั

เซมาด้านหลังจนชนกับร่างระหงท่ียืนอยู่ เธอไม่ทันระวังเลยเกือบล้ม แต ่

แขนยาวๆ ของธามก็ย่ืนมาคว้าเอวของเธอ ช่วยไม่ให้เธอล้มไว้ได้ทัน  
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ขณะท่ีเธองุนงง รู้ตัวอีกทีก็ถูกดึงมายืนประชิดร่างสูง ท่อนแขนแข็งแรง 

โอบอยู่ท่ีเอวหลวมๆ

"ผมขอโทษ กะผดิไปหน่อย" ธามพดูเรว็ๆ หลงัจากแน่ใจว่าท้ังเธอและ

เขายืนได้มัน่คงแล้ว

จนิตาภาเงยหน้าข้ึนมองใบหน้าหล่อเหลาก่อนท่ีเธอจะพยักหน้ารบัแล้ว

ค่อยๆ ถอยออกห่าง

"ไม่เป็นไรค่ะ...ขอบคณุคณุด้วยท่ีช่วยปีนต้นไม้ให้"

"ด้วยความยนิดคีรบั" ชายหนุม่รบัท้ังรอยย้ิม เขาดงึแขนกลบั ปล่อย

เธอเป็นอสิระโดยด ี"แล้วนีค่ณุออกก�าลงักายอยู่หรอืเปล่า จะไปออกก�าลงักาย

ต่อไหม"

"เม่ือกีฉั้นวิง่อยู่ค่ะ ก�าลงัจะเลกิกพ็อดมีาเจอลกูนกก่อน"

"แล้วแบบนี้จะต้องคูลดาวน์ไหม" เขาถามถึงการปรับระดับการเต้น 

ของหัวใจให้เป็นปกตหิลงัออกก�าลงักาย

"ถงึตอนนีค้งไม่ต้องแล้วล่ะค่ะ" จนิตาภาส่ายหน้าไปมาเบาๆ พอเห็น

ลกูนกเธอกห็ยุดวิง่แล้ววุน่วายอยู่กบัมัน ซ่ึงนัน่กก็นิเวลาพักหนึง่ก่อนท่ีเขา

จะมา

"อย่างน้อยกถ็อืว่าการเดนิกลบัไปท่ีบ้านเป็นการคูลดาวน์แล้วกนั" ธาม

ย้ิมขันพร้อมกบัผายมือเป็นเชิงเช้ือเชิญ เธอพยักหน้ารบัแล้วก้าวเท้าออกเดนิ 

ก่อนจะตระหนกัว่าในมือมีหนงัสอือยูเ่ล่มหนึง่

"หนงัสอืของคณุค่ะ"

"ของคณุครบั" ธามเหลอืบมองแล้วส่งย้ิมให้เธอ "หนงัสอืท่ีผมแนะน�า

ไว้ไง ท่ีเราคยุกนัวนันัน้น่ะ"

"อ๋อ" หญิงสาวก้มลงมองปก เพิง่เห็นว่ามนัคอืหนงัสอืเรือ่งฟาเรนไฮต์ 

451 ซ่ึงเขาแนะน�าไว้ ตอนท่ีเธอรับหนังสือมาไม่ทันสังเกตเลยว่าเป็น 

เรือ่งอะไรเพราะมวัแต่หมกมุน่กบัเรือ่งลกูนก
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เมือ่คราวก่อนท่ีคยุกนัเธออยากทดสอบดวู่าเขาอ่านหนงัสอืเยอะจรงิๆ 

หรอืแค่อ่านบางเล่มไม่กอ่็านผ่านๆ แล้วเอาไว้คยุให้ดเูท่ๆ อย่างบางคนชอบท�า

'ถ้าคุณอ่าน War&Peace ได้ก็แสดงว่าคุณน่าจะเป็นคอหนังสือ

ประมาณนงึ'

'หน้าตาผมดูไม่เหมือนคนอ่านหนังสือเลยใช่ไหม' ธามถามพร้อม 

รอยย้ิมข�า

'เปล่าค่ะ ฉันแค่อยากจะถามว่าคณุมีหนงัสอืท�านองนีเ้ล่มอืน่อยากจะ

แนะน�าไหม'

วนันัน้ชายหนุม่เอ่ยชือ่หนงัสอืมาหลายเล่ม บางเล่มเธอเคยอ่านแล้ว 

แต่หลายเล่มก็ไม่เคย เขาพูดถึงจุดน่าสนใจของหนังสือแต่ละเล่มให้ฟัง  

มหีลายเล่มทีเดยีวท่ีเธอสนใจ หนึง่ในนัน้คอืเล่มนี ้เขาบอกว่าเล่มนีอ่้านง่าย 

และท่ีส�าคัญเป็นเรื่องท่ีคนอ่านหนังสือน่าจะอิน เพราะประเด็นในเรื่องคือ 

การก�าจดัหนงัสอืออกจากโลก และเขากบ็อกว่าจะให้เธอยืมหนงัสอื

"คุณเอาหนังสือมาเร็วจังค่ะ ฉันยังอ่าน War&Peace เหลืออีกตั้ง 

ครึง่เล่ม คงอีกนานกว่าจะอ่านจบแล้วว่างมาอ่านเล่มนี"้

"ไม่เป็นไร ผมให้คณุยืมยาวๆ เลย ผมคงไม่ได้อยากอ่านมันอีกรอบ

เรว็ๆ นีห้รอก"

"ขอบคุณค่ะ" หญิงสาวหันไปส่งย้ิมนุม่นวลให้เขา อย่างน้อยตอนนีเ้ธอ

กค่็อนข้างเช่ือว่าเขาเป็นนกัอ่านจรงิๆ

"อ้าว ธาม โผล่มาไม่บอกไม่กล่าวอีกแล้ว" โฉมฉายซ่ึงนั่งดูข่าว 

ทางโทรทัศน์อยู่ในห้องรบัแขกทักอย่างประหลาดใจเม่ือเห็นหน้าลกูชาย

"คุณแม่พดูเหมอืนผมเป็นตุน่ในเกมทุบตุน่* งัน้แหละ" ชายหนุม่หัวเราะ

แล้วตรงไปกอดและจบูแก้มแม่

"พดูไปหน้าตากเ็หมือนอยูน่ะเรา" โฉมฉายเหล่ลกูชายด้วยความหมัน่ไส้ 

* เกม Whac-A-Mole ถือก�าเนิดในญี่ปุ่น เป็นเกมที่มีตัวตุ่นโผล่ขึ้นมาจากหลุมแล้วให้คนเอาค้อนไล่ทุบ
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"แล้วปกติเราก็ผลุบๆ โผล่ๆ จริงๆ นี่ แต่คราวนี้โผล่มาเร็วกว่าที่คิดเยอะ 

เลยนะ วันก่อนเพิ่งมาเอง ปกติควรจะต้องรออีกซักเจ็ดวันสิบวันสิ ปกติ 

แม่จะจ�าว่าลกูมาทุกวนัพระ"

ธามฟังแล้วหัวเราะลัน่ เขาท้ิงตวัลงนัง่ข้างแม่ก่อนจะอธบิาย

"วนันีผ้มว่างๆ แถมข้ีเกยีจออกไปหาข้าวกนินอกบ้านเลยมาหาคณุแม่ 

แล้วกถ็อืโอกาสเอาหนงัสอืมาให้คณุจนิต์ยืมด้วย"

โฉมฉายมองตามสายตาของลูกชายไปจนเจอจินตาภา นอกจาก 

ชุดออกก�าลังกายท่ีท่านเห็นตั้งแต่แรกตอนเธอออกไปวิ่ง ตอนนี้ในมือเธอ 

มหีนงัสอืภาษาองักฤษเพิม่เตมิข้ึนมาด้วย

"หนขูอตวัเอาหนงัสอืไปเกบ็แล้วกอ็าบน�า้นะคะ"

"จ้ะ ไปเถอะ"

เมื่อโฉมฉายอนุญาตจินตาภาจึงหมุนกายเดินออกจากห้องรับแขก 

ท่านมองตามไปช่ัวขณะแล้วจงึหันกลบัมาหาลกูชาย หากกลบัพบว่าเขาก�าลงั

มองตามร่างระหงไป ท่านจงึตหีลงัมือของเขาเบาๆ

"แม่บอกว่ายงัไงฮ!ึ"

"โอ๊ย ผมแค่เอาหนังสือมาให้เขาเฉยๆ เราคุยกันเรื่องหนังสือถูกคอ 

คุณแม่ก็ได้ยินนี"่

"ขอให้จรงิเถอะ"

"ก็ต้องจริงสิครับ" ธามหัวเราะกับสายตาท่าทางท่ีแสดงถึงความ 

ไม่ไว้วางใจในตวัเขาของแม่

โฉมฉายเหล่มองดวงตาสีอ�าพันท่ีทอประกายวิบวับของชายหนุ่ม... 

ก็แล้วแบบนี้จะให้วางใจได้อย่างไร ต่อให้เม่ือวันก่อนท่านจะเดินมาเจอ 

ลูกชายกับจินตาภาก�าลังถกกันเรื่องหนังสืออย่างออกรสออกชาติจริงอย่าง 

ท่ีเขาว่าก็เถอะ ค�่านั้นท่านฟังท้ังสองคุยกันจนเวียนหัว เพราะท้ังคู่คุยกัน 

เรื่องปรัชญาและเรื่องราวในหนังสือ กระนั้นก็ไม่อยากท้ิงสองหนุ่มสาวไว ้
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ตามล�าพังท่านเลยนั่งฟังจนท้ังสองคนแยกย้าย ผลคือคืนนั้นท่านเก็บเอา 

บทสนทนาท่ีฟังไปฝันเสยีแฟนตาซีทีเดยีว

ท่ีบอกว่าจรงิ กลวัว่าจะจรงิแค่ตอนนีน่้ะส!ิ

จินตาภาเหยียบย่างเข้าไปในสนามหญ้าใกล้กับคณะดุริยางคศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง เวลานี้ผู้คนท้ังในชุดนักศึกษาและชุดไปรเวต 

กระจดักระจายนัง่อยู่ท่ัวสนาม ส่วนใหญ่เตรยีมผ้าปูรองนัง่มาพร้อม ดวงตา

สนีลิสอดส่ายไปมาหาท่ีว่างเหมาะๆ หากไม่ทันไรกมี็เสยีงร้องเรยีก

"คณุจนิต์!"

ดวงหน้าสวยหันตามเสียง ผู้คนนั่งอยู่มากมาย แต่ก็มีอยู่คนหนึ่ง 

ท่ียกมือข้ึนโบกไปมา เธออึ้งนิดหนึ่งเมื่อเห็นว่าเจ้าของมือคือใคร ก่อนจะ 

ก้าวเข้าไปหาอีกฝ่าย ร่างระหงทรดุตวัลงคกุเข่าข้างๆ เขาแล้วยกมือไหว้

"สวสัด"ี ธามย้ิมละมนุ นกึเอน็ดท่ีูเธอยกมอืไหว้ "ไม่ต้องไหว้หรอกครบั 

นีค่ณุกม็าฟังเพลงเหมอืนกนัเหรอ"

"ค่ะ ได้ยินว่ามีคอนเสิร์ตแจ๊ซในสวน วันนี้คุณป้าไม่อยู่บ้านพอดี  

ฉันเลยแวะมา"

"งั้นนั่งด้วยกันสิ" เขาตบมือลงข้างตัว ซ่ึงเม่ือเธอหลุบสายตามอง 

จงึพบว่าเขาเอาเสือ้สทูราคาแพงของตนเองมาปูแทนผ้ารองนัง่

จนิตาภาลงัเลนดิหน่อยแต่สดุท้ายกต็ดัสนิใจยอมทรดุตวัลงนัง่กบัเขา 

เพราะไม่รูจ้ะปฏเิสธว่าอย่างไรให้ไม่ดเูหมือนรงัเกยีจเขาหรอืเป็นแค่ข้ออ้าง

ส่งๆ...ขณะเดียวกันเธอก็อดคิดไม่ได้ว่าความบังเอิญช่างน่าท่ึง การท่ีมัน

บันดาลให้เธอพบกับโฉมฉายในวันท่ีย้ายออกจากคอนโดฯ ว่านึกไม่ถึง 

แล้ว วันนี้ก็ถือว่าไม่แพ้กันเลย มหาวิทยาลัยนี้ไม่ได้ใกล้บ้านดลเดชหรือ 

บรษัิทคอดเวลล์ แถมยังเป็นอีเวนต์แบบเฉพาะทาง เธอกยั็งอตุส่าห์มาเจอ

เขาจนได้
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"ชอบแจ๊ซเหรอครบั" ธามถามเสยีงเรยีบเรือ่ย อดย้ิมไม่ได้เมือ่สงัเกตว่า

เธอนั่งลงข้างเขาก็จริงหากก็พยายามเว้นระยะห่าง...ก็เหมือนกับตอนอยู่ที่

บ้านดลเดช เธอคยุกบัเขาจรงิ กระนัน้เขากยั็งรูส้กึว่าเธอต้ังก�าแพงกระจกกัน้

เอาไว้ตลอดเวลาด้วยเช่นกนั

"แจ๊ซก็ชอบ แต่ท่ีมาวันนี้เพราะได้ยินว่านักดนตรีระดับโลกมาโซโล่ 

แซกโซโฟน...ฉันชอบเสยีงแซกโซโฟนค่ะ"

ดวงตาเรยีวสอี�าพนัมองเธอคล้ายนกึไม่ถงึ แล้วเขากย้ิ็มอีก

"มนัดงึดดู เซ็กซ่ี แล้วกบ็าดเข้าไปถงึหัวใจเลยใช่ไหม"

ดวงหน้าสวยผนิไปสบตากบัเขาท่ามกลางแสงสส้ีมนวลของแดดยามเย็น 

ผ่านไปครูห่นึง่เธอจงึพยักหน้ารบั...เป็นอีกครัง้แล้วท่ีเขาพูดราวกบัมานัง่อยู่

กลางใจของเธอ

"นัน่เขาน่าจะเริม่กนัแล้ว" ธามพยักพเยดิไปยังเวทีช่ัวคราวด้านหน้า

ซ่ึงพธิกีรเดนิขึน้มาพร้อมกบัไมโครโฟน จากท่ีตอนแรกเธอจะถามเขากลบับ้าง

เลยเปลีย่นใจ

การคุยก็เหมือนกับการท�าความรู้จักกัน เธอไม่ค่อยอยากรู้จักเขา 

มากข้ึนโดยไม่จ�าเป็น ไม่คยุกนัน่าจะดกีว่า หวังว่าเขาจะไม่อยากคยุกบัเธอ

ด้วยแล้วกนั

เอาเข้าจรงิพอจนิตาภาเงยีบ ธามก็ไม่ได้ชวนคยุอะไร ซ่ึงนัน่กด็แีล้ว 

นอกจากจะไม่ต้องคุยกับเขาแล้วเธอยังได้ดื่มด�่ากับเสียงเพลงตามท่ีตั้งใจ 

ไว้ด้วย เธอได้ยินเสยีงฮัมตามเพลงท่ีบรรเลงบนเวทีดงัมาจากล�าคอของเขา

เป็นระยะ จนดวงตารปูอัลมอนด์เหลอืบไปมองเสีย้วหน้าหล่อเหลาอย่างอด

ไม่ได้ เขาดเูพลดิเพลนิกบัการแสดงดนตรีในสวนจรงิๆ แต่มานกึดเูขากต็ัง้ใจ

มาชมคอนเสิร์ตนี้เหมือนเธอ ดังนั้นก็น่าจะแปลได้ว่าเขาชอบเพลงแนวนี้ 

พอสมควร
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มันน่าแปลกดีท่ีเธอกับเขาซ่ึงดูเหมือนอยู่กันคนละข้ัวกลับมีรสนิยม

ความชอบทับซ้อนกนัท้ังเรือ่งการอ่านหนงัสอืและดนตรแีบบนี้

อันท่ีจริงหนังสือเล่มท่ีธามให้เธอยืมยังอยู่ในกระเป๋าสะพายนี่เอง  

ด้วยความท่ีเล่มมันบางแค่ร้อยกว่าหน้า หยิบติดมือออกมาอ่านข้างนอก 

ได้สะดวกกว่าหนังสือหนาพันกว่าหน้าท่ีเธออ่านค้างอยู่มาก วันนี้เธอเลย 

เอามันใส่กระเป๋ามาด้วย และตอนนีเ้ธอกอ่็านมันไปครึง่เล่มแล้ว

พดูไป...จนิตาภาไม่ได้รูส้กึว่าชายหนุม่ก�าลงัจีบหรอืคดิจะจีบเธอ เขา

ท�าตวัปกตธิรรมดามาก กระนัน้เธอกเ็ห็นประกายบางอย่างในดวงตาสอี�าพัน

ทรงเสน่ห์ของเขา ซ่ึงเธอก็ไม่ค่อยแน่ใจว่ามันเป็นประกายตาปกติของเขา

หรอืเปล่า แต่ไม่ว่าอย่างไรมันกฟ้็องว่าเขาเป็นผูช้ายท่ีเธอไม่ควรพาตวัเอง

ไปเสีย่งยุ่งเกีย่วด้วยอย่างยิง่

ผู้ชายช่ัวโมงบินสงูอย่างธามอนัตรายเกนิไปส�าหรบัลกูนกท่ีเพ่ิงหัดบิน

อย่างเธอ...

'คนเราต้องไม่ทะนงตวันะจนิต์ ในโลกนีค้นท่ีเราต้องรูจ้กัให้ดท่ีีสดุกค็อื

ตัวเราเองนีแ่หละ เพราะแต่ละคนมจีดุอ่อนจดุแข็งต่างกนั ก่อนอืน่เราต้องรู้

จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง อะไรท่ีรู ้ว่าเสี่ยงหรือไม่ดีต่อตัวเราก็อย่าฝืน  

อย่าดือ้...จดุอ่อนจะบอกให้รูว่้าถนนเส้นไหนท่ีเราไม่ควรเดินไป ส่วนจดุแข็ง

จะช่วยให้เราเดนิในเส้นทางท่ีมุง่ไปได้ไกล'

จิตรกันยาเคยสอนเธอเอาไว้อย่างนั้น และเธอก็จ�าใส่ใจไว้เสมอ... 

จุดอ่อนของเธอคือเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับคน โดยเฉพาะเพศตรงข้าม  

ตั้งแต่รู้ว่าพ่อมีเมียน้อย เธอก็ไม่อยากยุ่งกับผู้ชายหน้าไหนอีกเลย ดังนั้น 

ถงึจะมผู้ีชายเข้ามาจบีเยอะแค่ไหนเธอกไ็ม่เคยแยแสหรอืแม้กระท่ังคยุกบัใคร

อย่างจริงจัง ตอนเรียนมหาวิทยาลัยพอเรียนเสร็จเธอก็กลับบ้าน ตอนท่ี 

แม่ยังอยู่เธอก็ดูแลท่านซ่ึงอยู่ในสภาวะป่วย หลังจากแม่เสียเธอก็หมกมุ่น 

อยูก่บัหนงัสอืและการศกึษาข้อมลูเพือ่หาทางจดัการมรดกท่ีได้รบัมา
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ธามต่างออกไปจากผูช้ายคนอ่ืนท่ีผ่านเข้ามาในชีวติเธอ เขาเป็นลกูชาย

เจ้าของบ้านท่ีเธอไปอาศยั ล�าพังแค่นัน้พอว่าเพราะตวัเขาไม่ได้อยู่ท่ีบ้านด้วย 

แต่ท่ีน่าแปลกคือเธอนั่งคุยกับเขาเป็นช่ัวโมงๆ ตั้งแต่วันแรกท่ีได้พบกัน  

ครัง้ท่ีสองเธอก็ได้รบัของจากเขา ถงึจะเป็นแค่การยมืหนงัสอื ซ�า้ยังโดนเขา

แตะเนือ้ต้องตวั แม้จะไม่ใช่เพราะความตัง้ใจ และวันนีเ้ธอกม็านัง่อยู่ข้างเขา 

ฟังเพลงด้วยกนัราวกบัมาเดต

"หิวไหมครบั"

"คะ?" จู่ๆ  เขากพ็ดูข้ึนมาท�าเอาจินตาภาท่ีนัง่คดิอะไรเพลนิๆ ถงึกบั

ต้องหันไปมองอย่างงนุงง

"ผมเห็นว่างานมันยาวตัง้แต่เย็นจนค�า่ เลยแวะซ้ือของกนิท่ีมนิมิาร์ต 

มาด้วย" ธามเอีย้วตวัไปหยิบถงุพลาสตกิท่ีก่อนหน้านีเ้ธอไม่ทันสงัเกตเห็น

มาก่อน "มีแซนด์วิช ขนมปังอะไรพวกนี้ คุณเลือกดูสิ...ผมว่าจะถามคุณ 

พักนึงแล้ว แต่เพลงยังเล่นอยู่ เพลงเพราะๆ ขัดจังหวะคงเป็นบาปนะ  

ตอนนีค้อนเสร์ิตพกัแป๊บนงึ คยุได้"

หญิงสาวกะพรบิตาปรบิๆ แล้วก้มลงมองของในถงุ พอเห็นแซนด์วิช

เลยหยิบมาช้ินหนึง่

"ขอบคณุค่ะ...ฉันไม่ทันคดิเลย" จนิตาภายกมือไหว้ขอบคณุเขา เธอ

ต้ังใจไว้แต่แรกว่าเย็นนี้จะไม่กลับไปรบกวนแม่บ้านท่ีบ้านดลเดชเพราะ

โฉมฉายไม่อยู่ หากเธอก็ยังไม่รู้จะไปท่ีไหน พอได้ยินเรื่องคอนเสิร์ตนี ้

จากวทิยุกเ็ลีย้วรถมาเลย ไม่รูด้้วยซ�า้ว่าคอนเสร์ิตจะเล่นนานแค่ไหน

"คณุนี.่..เลดีจ้งั"

"คะ?"

"กค็ณุนัง่คอตัง้ หลงัตรงตลอด แล้วกภ็าษาไทยเรยีกอะไรนะ พับเพียบ

ใช่ไหม พบัเพยีบตัง้นาน ปกตผิมเห็นคนนัง่ท่านีแ้ค่ในวัดเท่านัน้เอง" ธาม

ช่ืนชมกริยิามารยาทของเธอตัง้แต่แรกพบแล้ว มันงดงามลงตวัและสง่างาม
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ไปหมด ราวกับเธอหลุดออกมาจากยุคท่ีเก่ากว่านี้ทีเดียว ดังนั้นมันจึง 

ช่วยไม่ได้ท่ีเขาจะคอยสงัเกตเธอบ่อยๆ

"ฉันนัง่ตามความเคยชินค่ะ คณุแม่ฝึกมาตัง้แต่เดก็ๆ" จนิตาภาค่อยๆ 

แกะห่อพลาสตกิแซนด์วชิออก มองข้ามความจรงิท่ีว่าเขาพูดเหมอืนสงัเกต

เธออยู่ตลอด...เพราะเธอเองมองเขาเป็นระยะเหมอืนกนั

"แล้วท่ีคณุจะปีนต้นไม้ไปส่งลกูนก ตกลงคณุปีนต้นไม้เป็นจรงิๆ ไหม 

ผมสงสยัมาต้ังแต่วนันัน้แล้ว"

"เป็นค่ะ...หน้าตาฉันดูไม่เหมือนคนปีนต้นไม้เป็นเลยใช่ไหม" หญิงสาว

เงยหน้าข้ึนแล้วใช้ค�าถามท่ีธามเคยถามย้อนถามเขาท้ังรอยยิม้

"หน้าตาคณุไม่เท่าไหร่หรอก บุคลกิท่าทางคณุนีส่"ิ

"ฉันปีนต้นไม้เป็นค่ะ แต่คงไม่เก่งเท่าคณุ"

"แค่นี้ผมก็ตกใจแล้ว" ธามหัวเราะ จากนั้นก็เปลี่ยนเรื่องเสียเฉยๆ  

"วนันีค้อนเสร์ิตดนีะ อากาศกด็ด้ีวย"

"ค่ะ เพลงกเ็พราะด"ี

"ปกตคุิณมาคอนเสร์ิตแบบนีบ่้อยไหม"

"ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตกลางแจ้งนี่เป็นครั้งแรกค่ะ ปกติก็ไปคอนเสิร์ต 

ตามฮอลล์ท่ัวไปเฉยๆ"

"ผมว่าเมืองไทยมคีอนเสร์ิตแบบนีน้้อยนะ อากาศไม่เหมาะม้ัง"

จินตาภาอาศัยว่าเพิ่งกัดแซนด์วิชเข้าปาก เธอเลยเพียงพยักหน้ารับ

เงยีบๆ โดยไม่พดูอะไร หากเขากด็ูไม่น�าพาท่ีเธอไม่มีทีท่าจะปรปิากอกี

"บางทีความสุขมันก็ง่ายๆ แค่การนั่งรับลมเย็นๆ ฟังเพลงเพราะๆ  

ว่าไหม"

หญิงสาวเบือนหน้าไปมองเขา ค�าพดูของเขาตรงใจจนเธอถงึกบักลนื

แซนด์วชิลงคอเพือ่แสดงความเห็นด้วย

"จรงิค่ะ"
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"วันนี้มันดีกว่าปกติอีกหน่อยตรงท่ีมีเพ่ือนคอเดียวกันนั่งอยู่ด้วย... 

ผมดีใจนะท่ีบังเอญิเจอคณุ"

จินตาภามองใบหน้าหล่อเหลาของคนท่ีพูดว่าดีใจท่ีได้พบเธออย่าง 

เป็นธรรมชาต ิน�า้เสยีงนุม่นวลกบัรอยย้ิมจรงิใจของเขาท�าเอาก้อนเนือ้ใต้อก

กระตุกข้ึนมานิดหนึ่ง...เธอชักไม่แน่ใจแล้วว่าคิดผิดหรือคิดถูกท่ีเมื่อกี้ 

ตอบรบัเขาไป

(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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