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รักเดียวที่กลางใจ
ฌามิวอาห์



เคยคิดบ้างไหมว่าโลกนี้
จะมีใครสักคนที่เกิดมาเพ่ือจะเป็นคนรักของเราเพียงเท่านั้น

เคยหวังไหมว่าจะมีใครสักคนมีชีวิตอยู่เพียงเพ่ือจะท�าทุกอย่างให้
...ฉันเกิดมาเพ่ือเป็นคนของเธอ...ประโยคง่ายๆ 

แต่จะมีหัวใจดวงไหนได้รับโอกาสซึมซับความหมายทุกอณู



แม้วันเวลาท่ีเราร่วมเดินทางมาจากจุดเริ่มต้นของแจ่มใสด้วยหนังสือแนว  

'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' จะผ่านไปนานเท่าไหร่ หากสิ่งท่ียังชัดเจนอยู่ในใจคือ 

ความทรงจ�าและความสุขจากเรื่องราวที่เราได้ร่วมแบ่งปันกับนักอ่านเสมอมา ชื่อของ 

'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ยังคงถูกหยิบยกข้ึนมาพูดคุยในหมู่นักอ่านอยู่เรื่อยๆ ซ่ึง

ส�าหรับนักเขียนและคนท�าหนังสืออย่างพวกเราแล้ว นับเป็นเรื่องน่ายินดีและภูมิใจ 

อย่างย่ิง เม่ือหนังสือท่ีพวกเราท�าด้วยความตั้งใจกลายเป็นความรู้สึกดีท่ีประทับแน่น

อยู่ในหัวใจของนักอ่านเช่นนี้

การกลับมาอีกครั้งของ 'ความรู้สึกดีท่ีเรียกว่ารัก' ก็เพื่อขอบคุณนักอ่านท่ีอยู ่

ร่วมกบัเรามาในการเดนิทางอันแสนยาวนาน และเพ่ือมอบความสขุ สดใส ละมุนละไม

ของความรกัให้กบันกัอ่านรุน่ใหม่ๆ ได้รูจ้กั หวงัเป็นอย่างย่ิงว่าหนงัสอืของเราจะท�าให้

นกัอ่านทุกท่านมีช่วงเวลาอบอุน่และสามารถยิม้ได้ด้วยหัวใจท่ีเตมิเตม็ด้วยความหวานล�า้ 

ไปด้วยกันค่ะ

หากใครเคยอ่านผลงานของ 'ฌามิวอาห์' ก็จะรู ้ว่านักเขียนมากฝีมือคนนี ้

สามารถเล่าเรื่องราวความรักที่แสนเรียบง่ายให้น่าประทับใจและตราตรึงใจได้ ส�าหรับ 

'รักเดียวท่ีกลางใจ' ก็เป็นอีกเรื่องราวท่ีพาให้เราได้ไปสัมผัสประสบการณ์แอบรักท่ีมี

อุปสรรคมากมายขวางกัน้ระหว่างลลัน์และมนิตวัละครหลกัของเรือ่งเอาไว้ โดยเฉพาะ

อุปสรรคท่ีเรยีกได้ว่าเกอืบเหมอืน 'ความสมัพันธ์ฉันพีน้่อง' ของท้ังคู ่แม้ว่าเขาและเธอ

จะไม่ได้เป็นพี่น้องกันโดยสายเลือด แต่การเติบโตมาด้วยกันก็ท�าให้ยากจะเปิดเผย 

ความรู้สึกลึกๆ ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ หากเป็นเช่นนั้นแล้วท้ังคู่จะต้องท�าเช่นไรต่อไป 

เมื่อความรักท่ีมีให้แก่กันนั้นก�าลังเอ่อล้นอยู่ในใจและยากท่ีจะลืมเลือน… ขอเชิญ 

ทุกคนร่วมติดตามเรื่องราวความรักของลัลน์และมินได้ในหน้าถัดไปเลยค่ะ

ด้วยไมตรีจิต
ส�ำนักพิมพ์แจ่มใส

ค�าน�า





ฌามวิอาห์… คนร่างฝันชาวเชียงใหม่ท่ียังคงพยายามสดุก�าลงัท่ีจะก้าวไป 

ข้างหน้าในเส้นทางสายความฝันนี ้จบการศกึษาในด้านท่ีไม่เกีย่วกบัวรรณกรรม

และวรรณศิลป์ แต่หลงเสน่ห์ของตวัอักษรและอาศยัหัวใจรกัหนนุให้ออกมาร่างฝัน 

ทักทายผู้คน จนได้พบกับมิตรภาพที่ท�าให้อุ่นหัวใจ

ความฝันเป็นรูปเป็นร่างออกไปทักทายหัวใจใครต่อใครได้ด้วยโอกาสท่ี 

ทางส�านักพิมพ์แจ่มใสมอบให้ ผลงานแรกเรื่องทะเลดาวในใจ ตีพิมพ์ในชุด

ความรู้สึกดี… ท่ีเรียกว่ารัก และต่อมากับอีกหลายความฝันในชุดเดียวกันนี้ 

นอกจากนั้นยังมีอีกหนึ่งความฝันแฟนตาซีจากจินตนาการ เรอา กาลเวลา  

มนตราแห่งรัก ตีพิมพ์ในชุด Dreamland of Love ที่หวังไว้สุดหัวใจคือจะได้ 

มีโอกาสน�าความฝันชิ้นต่อๆ ไปมาทักทายกันอีกเสมอ

ขอขอบคุณทุกหัวใจท่ีเปิดโอกาสให้ความฝันของฌามิวอาห์ได้ผ่านไป

ทักทาย ขอบคุณส�านักพิมพ์แจ่มใสท่ีให้โอกาสก้าวเข้ามาบนเส้นทางสายนี้ 

ขอบคุณครอบครัวท่ีอยู่เคียงข้างกันเสมอ และขอบคุณส�าหรับทุกมิตรภาพท่ี

มอบให้กัน 

หากมีโอกาสขอเชิญไปทักทายหรอืเย่ียมเยือนกนัได้ท่ีโอเอซิสแห่งความฝัน  

www.jhaamuah.com ยินดีต้อนรับทุกหัวใจค่ะ ̂ ^

ประวัตินักเขียน
ฌามิวอาห์



แนะน�าตัวละคร

ลัลน์   ลูกสาวคนเดียวของคุณภวิช หุ ้นส่วนใหญ่ของสวนส้มสารัณ  
เป็นคนสดใส ชอบท�างานกลางแจ้งและรักการท�าสวนส้ม เติบโตมา
พร้อมมิน คุ้นเคยกับการมีมินคอยดูแล คิดว่าเป็นความผูกพันของ
คนที่โตมาด้วยกัน ไม่ทันรู้ถึงความรู้สึกที่แท้จริงของมินและตัวเอง

มิน   ลูกชายคนเล็กของหุ้นส่วนสวนส้มสารัณท่ีเสียชีวิตไปแล้ว อายุ 
น้อยกว่าลลัน์เกอืบปีแต่ไม่เคยยอมเรยีกเธอว่าพีเ่พราะแอบชอบลลัน์ 
มาตั้งแต่เล็ก คอยดูแลและพยายามท�าตัวให้เป็นผู้ใหญ่มากกว่าลัลน์ 
ในทุกทางมาตลอดเพื่อลบปมในใจว่าเด็กกว่าคนที่ตัวเองรัก 

ธารณ์   นักข่าวจากกรุงเทพฯ เดินทางไปท�าข่าวท่ีสวนส้มสารัณ จึงได ้
พบลัลน์และชอบความสดใสของเธอ ขณะเดียวกันก็สัมผัสได้ถึง 
ความไม่พอใจของมิน

ภวิช   พ่อของลลัน์ รักและเลีย้งดเูมธแิละมนิ ซ่ึงเป็นลกูของหุ้นส่วนสวนส้ม 
ที่เสียชีวิตไปแล้วเหมือนหลานแท้ๆ ของตัวเอง 

เมธิ   พี่ชายของมิน อายุห่างจากน้องชายมากถึงสิบสองปี รักและเคารพ
คุณภวิชมาก

ต่าย   หญิงสาวท่ีหลงรักมิน ได้รูถ้งึความสมัพันธ์ของมนิและลลัน์โดยบังเอิญ
แต่ก็แสร้งท�าไม่รู้ และคอยเข้าไปแทรกกลางระหว่างทั้งคู่ 
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…ตลอดมาในหัวใจ...

...อบอุ่นอ่อนโยนได้เพราะมีรักของเธอแทรกผ่านหลอมรวม

เคยคดิบ้างไหมว่าโลกนีจ้ะมีใครสกัคนท่ีเกดิมาเพือ่จะเป็นคนรกัของเรา 

เพียงเท่านั้น

เคยหวังไหมว่าจะมีใครสักคนมีชีวิตอยู่เพียงเพื่อจะท�าทุกอย่างให้

…ฉันเกดิมาเพือ่เป็นคนของเธอ…ประโยคง่ายๆ แต่จะมีหัวใจดวงไหน

ได้รับโอกาสซึมซับความหมายทุกอณู

ลัลน์…หญิงสาวธรรมดาๆ คนหนึ่ง ใช้ชีวิตห่างไกลผู้คนในเมืองสงบ

มิน…ผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่งท่ีเกิดมาเพ่ือเฝ้ามอง และมีชีวิตเพื่อ 

ผู้หญิงธรรมดาๆ นั้น

ความรักท่ีซึมผ่านระหว่างคนท้ังสอง ฝ่ายหนึ่งรับรู้เพียงแค่มันคือ

ความคุน้ชิน หากแต่อีกฝ่ายเข้าใจความหมายชัดเจน…เขาเกดิมาเพ่ือเธอ…

รักเธอ…และจะขออยู่เคียงข้างเธอเท่านั้น…

บทน�ำ
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ความรกั…ขอให้สดุท้ายคนท่ีเกดิมาเพือ่กนัและกนัได้รกั…ได้อยู่เคยีง 

…และได้เดินไปข้างๆ กัน

'…ไม่มีลัลน์ มินก็เท่ากับไม่มีอะไรเลย…' และ '…ไม่มีมิน…หัวใจ 

ของลัลน์หรือจะเรียนรู้ค�าว่ารักได้อีก…'

ตลอดมาและตลอดไป รักนั้นสถิตอยู่ท่ีกลางใจชัดเจนเสมอส�าหรับ 

คนสองคน

'มินรักลัลน์…ลัลน์รักมิน และเรารักกัน'



ฌามิวอาห์9

แสงแดดจัดจ้าบนถนนทางหลวงหมายเลข 107 หรือเส้นทาง

เชียงใหม่-ฝางท�าให้ชายหนุ่มที่ก�าลังขับรถเพียงล�าพังต้องเอื้อมมือไปหยิบ

แว่นกันแดดสีเข้มจากซอกชิดคอนโซลใกล้กระปุกเกียร์มาสวม ทั้งๆ ที่ปาก

ยังขยับพูดโทรศัพท์ผ่านอุปกรณ์เสริมที่ท�าให้ไม่ต้องจับโทรศัพท์แนบหู

"เออน่า บ้านพี่นพอยู่หลังโรงพักติดกับท่ีว่าการอ�าเภอ สังเกตจาก 

ร้านมินิมาร์ต…อยู่ซ้ายมือ รู้แล้วน่าหมอก ไม่หลงหรอก" ธารณ์บอกเพื่อน

อย่างใจเย็น เขามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องเดินทางไปยังอ�าเภอแม่อาย  

จังหวัดเชียงใหม่เพื่อสัมภาษณ์นักธุรกิจท้องถิ่น เจ้าของกิจการสวนส้ม 

ท่ีชีวิตพลิกผันจากภาวะล้มละลายมาเป็นนักธุรกิจท่ีประสบความส�าเร็จ  

มีชื่อเสียงน่าจับตามอง ซึ่งตั้งรกรากอยู่ที่อ�าเภอนี้

จุดหมายแรกท่ีธารณ์มุ่งไปไม่ใช่สวนส้มของผู้ท่ีเขาจะไปสัมภาษณ์ 

หากแต่เป็นบ้านพกัของญาตผิูพ้ีข่องสายหมอก เพ่ือนท่ีเรยีนมาด้วยกนั และ

ยังคงคบหาสนทิสนมต่อมาจนปัจจบัุน แม้ต่างแยกย้ายกนัไปประกอบอาชีพ

หลังเรียนจบที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยสักนิด

ความสนทิสนมท่ีมีมานานท�าให้บางครัง้ธารณ์ได้มีโอกาสพบกบัญาติ

บทที่

1
   



รักเดียวที่กลางใจ 10

ของเพื่อนสนิท รวมถึงพี่นพหรือพันต�ารวจเอกนพวินทร์ ญาติผู้พ่ีของ 

สายหมอกท่ีบางครั้งเวลาไปประชุมท่ีกรุงเทพฯ ก็จะไปพักกับน้องชาย  

อาจไม่สนิทสนมเป็นการส่วนตัวมากนัก แต่ธารณ์ก็นับถือพ่ีนพในฐานะ 

พี่ชายคนหนึ่ง

ตอนท่ีเขาบอกสายหมอกว่าจะต้องไปแม่อาย เพือ่นกเ็ปรยว่านพวนิทร์

เพิ่งย้ายไปประจ�าต�าแหน่งผู้ก�ากับฯ หรือหัวหน้าโรงพักท่ีสถานีต�ารวจ 

อ�าเภอแม่อาย แล้วจัดการโทรหาญาติผู ้พี่ขอค�าแนะน�าเรื่องท่ีพัก ซ่ึง 

นพวินทร์ก็มีน�้าใจช่วยจัดการดูแลให้เสร็จสรรพ

แม้เกรงใจญาติผู้พี่ของเพื่อน แต่ถ้าเขาปฏิเสธน�้าใจของนพวินทร ์

อาจจะเป็นการเสียมารยาทมากกว่า ธารณ์จึงตอบรับความช่วยเหลือและ

นัดว่าจะไปพบทันทีท่ีไปถึง แต่เพราะนี่คือการเดินทางครั้งแรกของเขา 

ไปยังอ�าเภอนี้ สายหมอกจึงต้องคอยบอกทางท้ังๆ ท่ีเจ้าตัววุ ่นอยู่กับ 

การเตรียมจัดงานแต่งงาน

ธารณ์รูว่้าหากไม่ตดิเรือ่งการเริม่ต้นชวีติในฐานะหัวหน้าครอบครวั…

จบชีวิตชายโสด สายหมอกก็คงจะตามมาด้วยเพราะไอ้เพื่อนตัวดีรักและ

เคารพพี่นพมากอยู่เหมือนกัน แต่นั่นแหละ เอาแน่อะไรกับสายหมอก…

เพื่อนของเขาตอนนี้ถ้าจะขยับไปไหนโดยไม่มีรานี…แฟนสาวไปด้วย 

เห็นท่าจะไม่มีทาง

"ฉันมีเบอร์พี่นพน่า เดี๋ยวจะโทรหาพี่เค้าอีกที นายไม่ต้องห่วงหรอก" 

ธารณ์บอกเพื่อน เมื่อได้ยินเสียงบอกลาเอาง่ายๆ ตามมาจึงกดตัดสาย

ธารณ์มองถนนท่ีเริ่มคดเคี้ยว ตามองไปข้างหน้า ในหัวนึกค�านวณ

เวลาเดินทางคร่าวๆ ไปด้วย สภาพถนนด…ีระยะทางราวสองร้อยกโิลเมตร

จากเชียงใหม่น่าจะใช้เวลาขับรถไม่เกินสองชั่วโมง รอยยิ้มสบายๆ ระบาย

บนใบหน้า การเดินทางตามล�าพังไปเรื่อยๆ เป็นเรื่องธรรมดาไปแล้ว 

ส�าหรับเขา ถ้าจะจัดประเภทการด�าเนินชีวิตของตัวเองก็น่าจะเป็นพวก 
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ชีพจรลงเท้า เพราะแม้จะไม่ใช่การเดินทางเรื่องงาน ธารณ์ก็มักหาเรื่อง 

เท่ียวตะลอนไปเรือ่ยๆ อยู่เสมอ เขาเอ้ือมมือไปเร่งเสยีงเพลงท่ีตวัเองหรีเ่บา

เพือ่คยุโทรศพัท์กบัสายหมอกเม่ือสกัครู่ให้ดงัขึน้ ดนตรกีบับทเพลงฟังสบาย

ท�าให้อดไม่ได้ที่จะผิวปากคลอ

แม่อาย…สวนส้ม…

นอกจากนั้นจะมีอะไรรอเขาอยู่ท่ีปลายทางบ้างนะ แม้เป็นคนชอบ 

เดินทางแต่บางทีธารณ์ก็อดคิดไม่ได้ว่าปลายทางท่ีตัวเองก�าลังเดินทาง 

ไปนั้น จะมีที่ไหนที่เขาอยากลงหลักปักฐานอยู่ตลอดไปบ้างหรือเปล่า

"ถึงไหนแล้วธารณ์" เสียงนพวินทร์ที่ดังมาตามสายท�าให้ธารณ์ยิ้ม

"ใกล้แล้วครับพี่ ผมเพิ่งผ่านอ�าเภอไชยปราการ"

"ไม่ต้องขับตรงเข้าฝางนะ ออกซ้ายท่ีถนนเลี่ยงเมืองง่ายกว่า อีก 

ไม่เกินชั่วโมงก็น่าจะถึงแม่อายแล้วล่ะ"

"ครับพี่" ธารณ์รับค�า เวลาท่ีค�านวณไว้ในทีแรกว่าน่าจะไม่เกิน 

สองชั่วโมงคงจะถึงกลับกลายเป็นสองช่ัวโมงกว่าเข้าไปแล้วท่ีเขายังไม่ถึง

แม้แต่อ�าเภอฝาง

"พี่รอท่ีบ้านนะ ธารณ์เลี้ยวเข้าประตูหน้าโรงพักมาเลย ตรงเข้ามา 

ด้านหลังโรงพักท่ีซอยแรกก็เลี้ยวอีกที บ้านพ่ีอยู่หลังท่ีสามจากปากทาง  

รถกระบะของแฟนพี่จอดอยู่หน้าบ้านนั่นแหละ เลี้ยวมาก็เห็น มีคันเดียว

จอดเด่นเชียว แถวนีน้อกจากแฟนพีแ่ล้วไม่มีใครเป็นนกัเลงรถกระบะหรอก" 

เสียงของนพวินทร์แซวภรรยาติดแววอารมณ์ดี แล้วธารณ์ก็เหมือนจะ 

ได้ยินเสียงลอดมาแว่วๆ ท่ีจับใจความได้ไม่ชัดนัก แต่เขาคิดว่าน่าจะเป็น

เสียงของนภางค์ ภรรยาของนพวินทร์

"ครับพี่ เดี๋ยวเจอกันครับ" ธารณ์ตอบรับแล้วรอจนนพวินทร์เป็นฝ่าย

ตัดสายเสียก่อน
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ลายแทงท่ีนพวนิทร์บอกตรงเผงไม่คลาดเคลือ่น ธารณ์ชะลอความเรว็

ผ่านหน้าบ้านพักต�ารวจสองหลังซ่ึงมีรถเก๋งและรถมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใน

ซองหน้าบ้าน รถกระบะโฟร์วลีส์คนัใหญ่ตามเทรนด์ท่ีมีรปูทรงราวกบัรถถงั

ย่อมๆ จอดอยู่ริมถนนหน้าบ้านพักหลังที่สาม ส่วนในซองจอดมิดชิดนั้นมี

รถจากวัร์ท่ีธารณ์เคยได้ยินจากสายหมอกว่าพีช่ายแสนจะภมูิใจอวดโฉมอยู่

ธารณ์เอีย้วหน้าไปมองท้ังๆ ท่ียังจอดรถไม่เรยีบร้อย เห็นเจ้าของบ้าน

ในชุดเสื้อยืดสีขาวสะอาด สวมกางเกงเลสองคนยืนเคียงกันราวกับคู่แฝด 

แต่เป็นแฝดต่างขนาดและต่างเพศ ขยับลกุยืนจากการนัง่เล่นท่ีเก้าอ้ีไม้หน้า

ระเบียงบ้าน

บ๊อกๆ

"พี่ต้ามานี่นะ!" เสียงของเจ้าของบ้านฝ่ายหญิงเอ็ดเรียกสุนัขพันธุ์ 

ปอมเมอเรเนียนตัวเล็กที่เห่าเสียงดังพร้อมกับวิ่งวนไปมา

"สวสัดีครบัพีน่พ พีน่าย" ธารณ์เปิดประตกู้าวลงจากรถ ตรงเข้าไปหา

เจ้าของบ้านทั้งสองพร้อมกับยกมือไหว้

นภางค์หรือพี่นาย ภรรยาของพันต�ารวจเอกนพวินทร์ส่งยิ้มมาให้  

ในขณะท่ีรวบอุ้มเจ้าขนฟูตัวน้อยท่ียังคงส่งเสียงเห่าไม่เลิก บอกไม่ถูกว่า

เป็นการแสดงออกเพื่อไล่หรือต้อนรับแขกแปลกหน้าอย่างเขากันแน่

"นึกห่วงอยู่เหมือนกันว่าจะหลงหรือเปล่า" นภางค์ทัก

"เธอก็พูดเกินไป มาไม่ยากหรอกใช่ไหมธารณ์" นพวินทร์ถาม

"ไม่ยากครับพี่"

บ๊อกๆ เจ้าสุนัขพันธุ์ปอมเมอเรเนียนท่ียังคงเห่าไม่เลิกท�าให้นภางค์

อดไม่ได้ที่จะเอ็ด

"เดี๋ยวเถอะพี่ต้า พอแล้ว"

"เธอไปเอด็มนัท�าไมเล่า ปล่อยลงเดนิส ิเดีย๋วมันกเ็ลกิเห่า" นพวินทร์

ย่ืนมอืไปอุม้เจ้าตวัน้อยจากอ้อมแขนของภรรยา แล้ววางลงอย่างทะนถุนอม
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กับพื้น ธารณ์ยิ้มเมื่อเห็นสีหน้าเชิงหมั่นไส้สามีของนภางค์

"ลูกชายเค้า…ตามใจรักกันยิ่งกว่าเมีย ว่าแต่หิวไหมธารณ์ เดี๋ยวเรา

ไปหาอะไรกนิกนัก่อน แล้วพีจ่ะให้เดก็พาไปเชก็อนิท่ีโรงแรมดไีหม" นภางค์ 

แซวสามีแล้วถามธารณ์ด้วยความเป็นห่วง

"ยังไงก็ได้ครับพี่" ธารณ์ตอบพร้อมกับก้าวตามนพวินทร์ท่ีเดินมา 

ตบไหล่พาเขาไปนั่งที่เก้าอี้ไม้ตรงระเบียงหน้าบ้านพัก

"ตอนแรกว่าจะชวนนอนท่ีบ้าน แต่หมอกบอกว่าธารณ์ไม่ต้องออก 

ค่าใช้จ่ายเอง ทางส�านกัพิมพ์รบัผดิชอบท้ังหมด พ่ีเลยคดิว่าไปนอนโรงแรม

น่าจะดี ธารณ์จะได้พักสบายๆ เป็นส่วนตัวไม่ต้องคอยเกรงใจพ่ี เลยให้ 

พี่นายช่วยจัดการจองท่ีพักให้ เอ้าๆ ดื่มน�้าก่อนนะ ขอพี่กับพี่นายไป 

เปลี่ยนเสื้อผ้าแป๊บ แล้วเราไปหาอะไรทานแถวท่าตอนริมแม่น�้ากกกัน"  

นพวนิทร์บอกพร้อมกบัหันไปพยกัหน้าให้ภรรยา ในขณะท่ีเดก็สาวคนหนึง่

เดินถือถาดแก้วน�้าดื่มเข้ามาวางตรงหน้าเขา

"ครับ" ธารณ์ได้แต่รับค�าแล้วมองตามหลังเจ้าของบ้านท้ังสองท่ี 

หายกลับเข้าไปในบ้าน

เจ้าขนฟูสีทองกระโดดตามท้ังสองคนไป ธารณ์มองครอบครัวเล็กๆ 

ของนพวินทร์แล้วอดย้ิมไม่ได้ แม้จะไม่มีทายาท แต่ชีวิตคู่ของนพวินทร์

และนภางค์ก็ดูสงบมีความสุข สายหมอกเคยบอกว่าลูกน่ะคู่นี้มีแล้ว คือ 

เจ้าตาต้า ปอมเมอเรเนียนขนฟูที่นพวินทร์แสนจะตามใจนักหนานั่นเอง

กระไอแดดร้อนจัดท่ีแผดเผาไปท่ัวอาจท�าให้สาวๆ ส่วนใหญ่พากัน 

มองหาร่มเงาเลี่ยงห่าง แต่คงไม่นับรวมหญิงสาวร่างเล็กท่ีเดินเรื่อยๆ ไป

ตามแนวต้นส้ม ใบหน้าท่ีควรขาวจัดเพราะพื้นเพเป็นคนเหนือกลับดูเข้ม 

ซ่ึงน่าจะเป็นเพราะเจ้าตัวไม่ย่ีหระต่อแสงอาทิตย์สักเท่าไร ท่าทางเอาการ

เอางานจริงจังของเธอคือภาพคุ้นตาของผู้คนในสวนนี้ เช่นเดียวกับร่างสูง



รักเดียวที่กลางใจ 14

ของชายหนุ่มที่ก�าลังสาวเท้าเร็วเข้าไปหา

"ลัลน์!" เสียงตะโกนเรียกไม่มีผลกับคนเดิน ลัลน์ยังคงก้าวเท้าต่อ

เรื่อยๆ ราวกับไม่ได้ยินเสียงใดๆ แต่ใบหน้าเผยรอยย้ิม แม้จะไม่มากนัก 

แต่แววตาสดใสแสดงถึงความขี้เล่น

ชายหนุ่มก้าวเท้าเร็วขึ้นเกือบเป็นวิ่งมาดักหน้า "ลัลน์"

หญิงสาวมองเมิน เบี่ยงตัวเพื่อจะให้พ้นคนขวางทาง แต่ไปได้ไม่ไกล

เพราะมือของเขาเอื้อมมารั้งแขนเธอเอาไว้

"จะรบีไปไหน พ่อนายโทรหา ลลัน์ลมืเอามือถอืมาหรอืเปล่า" น�า้เสยีง

คนเรียกอ่อนโยนเอาใจ รู้ดีว่าหญิงสาวตรงหน้าก�าลังหาเรื่องรวน ลัลน์ 

ไม่ตอบคนท่ีส่งสายตาง้องอนแต่กร็บัโทรศพัท์มือถอืมากรอกเสยีงพูดโดยดี 

สองเท้าก้าวต่อท�าเป็นไม่สนใจคนเดินเคียง

"ลัลน์ค่ะพ่อ"

"มือถือไปไหนหนูลัลน์" เสียงคุณภวิชถามมาตามสาย

"ในรถค่ะ พ่อมีอะไรคะ"

"เข้าบ้านได้แล้วมั้งลูก นักข่าวท่ีจะสัมภาษณ์พ่อ…คนท่ีว่าเป็น 

เพื่อนน้องชายท่านนพมาถึงแล้วนะ ท่านนพโทรมาตะกี้ว่าก�าลังจะไป 

กินข้าวกันท่ีท่าตอน มารับพ่อหน่อยสิ จะได้ไปสมทบกับเขา" คุณภวิช 

บอกลูกสาว

"ลัลน์ยังไม่เสร็จเลยค่ะพ่อ ก�าลังเตรียมส่งส้มเข้าโรงแวกซ์ พ่อไป 

เถอะค่ะ ไม่ต้องรอลัลน์หรอก ถ้าพี่เมธิยังอยู่ท่ีบ้าน พ่อให้พี่เมธิขับรถให้

นะคะ อย่าขับเอง" ลัลน์ตอบพร้อมกับก้าวขาออกเดิน

นกัข่าวท่ีติดต่อขอมาสมัภาษณ์ท�าสกูป๊ชวีประวตัแิละการด�าเนนิธรุกจิ

ของบิดาเธอท�าให้หลายคนตื่นเต้น แต่ลัลน์ไม่ใช่หนึ่งในหลายคนนั้น  

เธอไม่ได้รังเกียจรังงอนอะไรหรอก เพียงแค่คิดว่าไม่เห็นจะต้องท�าราวกับ

เป็นเรื่องใหญ่โตมากกว่า ท่ีส�าคัญคือวันน้ีลัลน์มีงานให้ห่วงอีกเยอะ และ 
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ต้องจัดการให้เรียบร้อยทั้งหมด ทิ้งไปไม่ได้ง่ายๆ จะให้เสียงานเสียการไป

ต้อนรบัใครเห็นทีจะไม่ไหว เพราะนอกจากงานแล้ว ลลัน์รูต้วัดว่ีาเธอรบัแขก

ไม่เก่งเอาเสียเลย

"แล้วกัน มาก่อนเถอะลัลน์ ท่านนพก็ไปนะลูก อย่าเสียมารยาทน่า" 

เสียงของคุณภวิชคะยั้นคะยอ แต่ลูกสาวก็ยังยืนยันความตั้งใจ

"ไม่เป็นไรหรอกค่ะ พี่นพไม่ว่าอะไรลัลน์หรอก อีกอย่างพรุ่งนี้เราจะ

หยุดกัน ลัลน์อยากเคลียร์งานให้เรียบร้อยด้วย พ่อไปเถอะค่ะ แต่อย่า 

ขับรถเองนะคะ ข้อเท้าพ่อยังไม่หายดี…ลัลน์เป็นห่วง"

บิดาของเธอตกบันไดเมื่อวานนี้ ผู้ใหญ่เวลาท่ีล้มมักเจ็บมากกว่า 

เด็กเสมอ ดูอย่างพ่อของเธอสิ แค่บันไดสามข้ันแต่ข้อเท้าก็แพลงบวม 

จนน่ากลัว ดีเท่าไรแล้วที่กระดูกไม่หักหรือแตก

"งั้นก็ได้ แต่ลัลน์จะกลับบ้านกี่โมง จะอยู่จนเย็นเลยเหรอลูก"

"ยังไม่รูเ้ลยค่ะ ว่าจะดจูนเสรจ็แล้วบางทีอาจเลยไปโรงแวกซ์กบัลงุสอน 

เพราะหลังงานของพี่เมธิไม่กี่วันสวนเราจะหยุดพักให้คนงานไปวัดส�าหรับ

ยี่เป็ง* ด้วย อาจจะนานน่ะค่ะ พ่อไม่ต้องรอลัลน์ดีกว่า แล้วก็ไม่ต้องห่วง

ด้วยนะคะ"

หลังท�าการเก็บเกี่ยว ส้มจะถูกส่งเข้าโรงแวกซ์เพื่อเคลือบเงา 

ก่อนส่งไปขาย ซึ่งเป็นงานที่วันนี้ลัลน์อยากท�าให้เรียบร้อยโดยไว

"เอ้าๆ ตามใจ แต่อย่าให้ถึงเย็นหรือค�่านะลูก มินอยู่ด้วยใช่ไหม  

กลบัมาพร้อมกนักแ็ล้วกนันะ แล้วปืนล่ะพกไปหรอืเปล่า ขับรถระหว่างทาง

พ่อเป็นห่วง" ลัลน์ปรายสายตาไปยังคนท่ีถูกเอ่ยช่ือท่ียังเดินเคียงเงียบๆ  

แววตายังคงขุ่นอยู่บ้างแม้จะไม่จริงจังนัก

ชายแดนท่ีไม่ไกลจากพม่าสักเท่าไร รวมท้ังชนกลุ่มน้อยและจีนฮ่อ 

* ประเพณย่ีีเป็ง ตรงกบัเดอืนพฤศจกิายน ขึน้สบิห้าค�า่ คล้ายกบัการลอยกระทงของทางภาคกลาง แต่ทางภาคเหนอื
จะมีความหมายแฝงถึงการระลึกถึงบรรพบุรุษที่ล่วงลับอยู่ด้วย
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ที่มีถิ่นฐานทั่วไปในอ�าเภอแม่อาย ฝาง และท่าตอน ท�าให้บางครั้งดินแดน

แถบนีเ้รียกว่าไกลปืนเท่ียง ท่ีคณุภวชิเป็นห่วงมากกค็อืเรือ่งความปลอดภยั 

เพราะเมือ่ไม่นานมานีล้กูชายเจ้าของสวนส้มใกล้เคยีงท่ีเป็นเพ่ือนทางธรุกจิ

ถกูลกัพาตวัไปเรยีกค่าไถ่ โชคดีท่ีทางต�ารวจและทหารร่วมมอืกนัช่วยเหลอื

ออกมาได้อย่างปลอดภัย และคนร้ายก็ถูกดักจับได้เช่นกัน ท�าให้พอหายใจ

ได้ทั่วท้องกันขึ้นมาบ้าง

แต่เหตกุารณ์ท่ีเกดิข้ึนร้อนๆ มีหรอืท่ีจะไม่ท�าให้เจ้าของสวนส้มต่างๆ 

เป็นกังวล จะให้ปล่อยคนงานดูแลแล้วเอาแต่เก็บตัวอยู่ในบ้านก็เห็นที 

จะไม่เข้าท่า เพราะพืชผลท่ีต้องดูแลและธุรกิจนั้นยังไงก็ต้องด�าเนินต่อไป

อยู่ดี การระวังตัวให้หนักจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดที่พอจะท�าได้

"ค่ะ พ่อไม่ต้องห่วงนะ เสร็จแล้วลัลน์จะรีบกลับ" ลัลน์บอกแล้ว 

รอจนบิดาตัดสัญญาณก่อนจึงกดวางสาย เธอย่ืนโทรศัพท์คืนให้มินโดย 

ไม่พูดอะไรกับเขาแม้แต่ค�าเดียว

"นักข่าวมาแล้วเหรอ" มินถามพร้อมกับย่ืนหมวกปีกกว้างมาให้  

"ไม่ใส่หมวกอีกแล้ว เดี๋ยวก็เป็นลมหรอก แดดร้อนจะตาย"

"อืม" ลัลน์ตอบแบบขอไปที แม้จะยอมรับหมวกมาสวม แต่ไม่ได้

หมายความว่าเธอจะยอมคุยกับเขาดีๆ สักหน่อย

"ลัลน์…จะโกรธอีกนานไหม มินง้อแล้วนะ"

"ท�าไม ถ้าบอกว่าอีกนานจะเลิกง้องั้นสิ" ลัลน์ตวัดเสียงใส่ ริมฝีปาก

เม้มเข้าหากัน ตามองตรงเตรียมเอาเรื่อง

"โธ่ อย่าพูดแบบนั้นสิ ยังไงมินก็ง้อลัลน์เสมอนั่นแหละน่า เลิกงอน

แล้วย้ิมให้มินหน่อยดีกว่านะ ต้ังแต่มินกลับมาบ้านคราวนี้ลัลน์ยังไม่ยอม 

ยิ้มให้มินเลย"

น�้าเสียงและแววตาเอาใจไม่ช่วยอะไรมากนัก เพราะลัลน์ยังคงท�า 

ตาดุมอง
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"ยังอยากเห็นเหรอ ตัวเองไม่กลับบ้านนานแค่ไหนแล้ว นึกว่า 

ไม่อยากเห็นหน้าคนที่สวนส้มสารัณแล้วเสียอีก"

"ไหนใครๆ บอกว่ามีแต่เด็กๆ ท่ีท�าหน้าบ้ึงแล้วน่ารัก…ดูสิ ลัลน ์

ท�าหน้าบึ้งก็น่ารักดีเหมือนกัน"

"อย่ามาท�าเหมือนพี่เป็นเด็กเล็กๆ นะ"

"เป็นเด็กเถอะ อย่าเป็นพี่เลย แบบนี้น่ารักกว่า"

ค�าพูดของมินท�าเอาคนฟังยิ่งรีบตีหน้ายักษ์เข้าให้

"ท�าเป็นพูด ตวัเองไม่ชอบเรยีกพีท้ั่งๆ ท่ีเค้าอายุมากกว่าแล้วยงัจะมา

หาว่าเป็นเด็กอีกนะ"

นานแค่ไหนแล้วลัลน์ก็จ�าไม่ได้ท่ีมินไม่ยอมเรียกเธอว่าพ่ี ท้ังๆ ท่ี 

ลัลน์อายุห่างจากเขาเกือบปี แถมทุกครั้งท่ีมีโอกาส มินจะคอยหาทาง 

ข่มให้เธอดูเหมือนเด็กเล็กๆ อีกด้วย ลัลน์หัวเสียแล้วก็ได้แต่นึกโมโห 

เพราะท�าอะไรมินไม่ได้ ความสูงที่มากขึ้นเรื่อยๆ ของเขาท�าให้สุดท้ายแล้ว

ลลัน์แทบจะกลายเป็นเด็กเวลาคยุกบัมินเข้าจรงิๆ เพราะเธอต้องแหงนหน้า

คุยกับเขา

"ว่าไง จะตอบได้หรอืยังว่าท�าอะไรนกัหนาท่ีเชียงใหม่" แววตาอ่อนแสง 

และท่าทางเอาใจของเขาท�าให้ลัลน์เริ่มซักถึงสิ่งที่ค้างคาใจอีก

คราวนี้มินท�าหูทวนลม แถมยังท�าท่าจะผละไปหาลุงสอนท่ีก�าลัง 

คุมคนงานเกบ็ส้มเสยีด้วย มันท�าให้ลลัน์นกึอยากเอาอะไรขว้างเข้าให้จรงิๆ 

แต่ก็ท�าได้แค่เอื้อมมือไปดึงชายเสื้อเขาเอาไว้ไม่ให้เดินหนีไปไหน

"บอกมาเดีย๋วนีเ้ลย ท�าไมปีนี้ไม่ค่อยยอมกลบับ้าน" น�า้เสยีงของลลัน์

มีแววคาดคั้น

"คิดถึงเหรอ" คนไม่ยอมตอบค�าถามเอ่ยน�้าเสียงลอยๆ เหมือน 

ไม่สนใจ แต่หูและหัวใจรอฟังค�าตอบ

"คดิถงึส"ิ ลลัน์ตอบได้ทันทีไม่ต้องคดิ ต้ังแต่เลก็จนโตค�าว่าครอบครวั
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ส�าหรับเธอคือพ่อ พี่เมธิ และมิน ด้วยวัยท่ีใกล้เคียงกันมากท่ีสุดท�าให้ 

ลัลน์ติดท่ีจะมีมินอยู่ใกล้ๆ เสมอ ท้ังๆ ท่ีหากว่ากันตามสายเลือดก็ไม่มี 

ส่วนไหนท่ีจะนับเรียงเป็นพ่ีน้องได้เลยสักนิด ดังนั้นยามต้องห่างกันนานๆ 

มีหรือที่ความคิดถึงจะไม่เกาะกุมหัวใจ

ครอบครัวที่ลัลน์เรียกเต็มปากว่าของเธอนั้น จริงๆ แล้วมาจากเสี้ยว

ของสองครอบครัวท่ีรวมเป็นหนึ่งมากกว่า ลัลน์เป็นลูกคนเดียวในขณะท่ี 

มินยังมีเมธิเป็นพี่ชายแท้ๆ หลายคนเรียกมินว่าลูกหลง เพราะความห่าง

ของอายุกับพี่ชายคนเดียวที่มากถึงสิบสองปีหรือหนึ่งรอบนั่นเอง

บิดามารดาของเมธแิละมินเป็นหุ้นส่วนกจิการสวนส้มสารณัมาตัง้แต่

สมยับุกเบิก สดัส่วนลงทุนอาจไม่มากมาย แต่ความสนทิสนมผกูพันระหว่าง

บิดาของลลัน์และบิดาของสองพ่ีน้องกแ็น่นแฟ้นจนเรยีกได้ว่าเป็นเพ่ือนตาย 

น่าเสียดายท่ีบุพการีของมินและเมธิบุญน้อย มีชีวิตดูแลครอบครัวและ 

ร่วมเป็นร่วมตายกบัคุณภวชิได้ไม่นานกป็ระสบอุบัตเิหตรุถชนระหว่างขับรถ 

ขนส้มเข้าเชียงใหม่เสียชีวิตพร้อมกันท้ังคู ่ ตอนนั้นมินยังเล็กอายุแค ่

ห้าขวบ ในขณะท่ีเมธิใกล้จะเข้ามหาวิทยาลัย ส่วนลัลน์ก็เพ่ิงจะหกขวบ 

เท่านั้นเอง

ความสูญเสียไม่คาดฝันท�าเอาสองพี่น้องท่ียังเป็นผู้เยาว์เคว้งคว้าง 

พืน้เพครอบครวัของบิดามารดาท่ีเป็นคนใต้ แต่ตัง้ใจย้ายมาลงหลกัปักฐาน

สร้างตัวกับเพื่อนรักคือคุณภวิช ท�าให้เมธิและมินไม่มีญาติพี่น้องตาม 

สายเลอืดอยู่ข้างกายคอยโอบอุ้มปลอบโยนเลยแม้สกัคนเดยีว จะว่าไปจรงิๆ 

แล้วต่อให้เป็นสายเลือดเดียวกันสองพี่น้องก็ไม่รู้ว่าจะมีใครบ้าง เพราะ 

ปู่ย่าอีกท้ังตายายนั้น เท่าท่ีรู้จากบิดามารดาก่อนท่านเสียชีวิตคือไม่มีใคร 

ที่ยังมีชีวิตอยู่

คุณภวิชบิดาของลัลน์เข้ามาโอบอุ้มทั้งคู่ แล้วนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา 

ลลัน์กเ็หมอืนได้พีช่ายและน้องชายมาเป็นครอบครวั เมธท่ีิอายุห่างจากน้องๆ  
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ค่อนข้างมากเริ่มมีความรับผิดชอบและหวังจะช่วยงานลุงให้ได้มากท่ีสุด 

จึงไม่ค่อยมีเวลาสนิทสนมกับน้องมากนัก กลายเป็นมินกับลัลน์ท่ีอายุ 

ใกล้เคียงกนัท่ีสนทิกนัย่ิงกว่า จนคล้ายกบัว่าจะเป็นเสมือนเงาของกนัและกนั 

ในทุกท่ี แม้แต่ตอนเรยีนในเชียงใหม่ จนกระท่ังท้ังมินและลลัน์จบการศกึษา

ระดับปริญญาตรี

ลัลน์นั้นเจริญรอยตามเมธิ หยุดการศึกษาของตัวเองไว้แค่นั้น ตั้งใจ

มุ ่งกลับบ้านมาอยู่สวน ในขณะท่ีมินดึงดันจะขอเรียนต่อปริญญาโท  

จึงเป็นช่วงเวลาแรกท่ีมินกับลัลน์อยู่ห่างกันด้วยระยะของการเดินทาง  

จะว่าการศึกษาท�าให้มินห่างออกไปลัลน์ก็พูดได้ไม่เต็มปาก เพราะแรกๆ  

มินยังคงกลับบ้านตามปกติอย่างสม�่าเสมอเม่ือมีช่วงเวลาหยุดเอื้ออ�านวย 

จะมาห่างไปจริงๆ ก็ระยะหลังนี้ท่ีนอกจากจะไม่ค่อยกลับบ้าน ลัลน์ยัง 

รู้สึกเหมือนมินมีบางสิ่งปิดบังซึ่งเธอไม่ชอบใจเลยสักนิด

ความรู้สึกเหมือนถูกกันให้ห่างแม้มินจะส่งเสียงมาทางโทรศัพท์อยู่

เสมอท�าให้ลัลน์เหงาปนขัดใจ…มินเป็นความคุ้นเคยของเธอมาตลอด 

ตั้งแต่เล็ก…

"เหงาเหรอ" ค�าถามเหมือนย่ัวท�าให้คราวนีล้ลัน์เริม่หมดความอดทน

มนิเฉไฉเลีย่งท่ีจะตอบค�าถามมาหลายครัง้ถงึสาเหตท่ีุเขาห่างบ้านไป 

ท่าทางมีลับลมคมในแม้แต่กับเธอท�าให้ลัลน์นึกโมโห เดี๋ยวนี้โตแล้ว 

หัดมีความลับกับเธองั้นสิ

"กลับเชียงใหม่ไปเลยไป๊ ไม่บอกก็ไม่ถามแล้ว" ลัลน์กลายเป็นคน 

เดินหนีเสียเองในครั้งนี้ ท�าเอาคนแกล้งไม่รู้ไม่ชี้ต้องร้องอ้าว

"โธ่ลัลน์ อย่าโกรธสิ ท�าไมข้ีโมโหแบบนี้นะ" มินรีบเอาใจก่อนจะ 

ถอนหายใจเฮือกใหญ่ "เทอมนี้เป็นเทอมสุดท้ายแล้ว มินมีโปรเจ็กต์ยุ่งๆ  

ต้องท�าให้เสร็จหลายตัวน่ะ"

"ใช่แค่เทอมนี้ ท่ีไหนท่ีมินไม่ค่อยกลับบ้าน ปิดเทอมท่ีผ่านมา 
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ก็หายไปเลย ลองนับนิ้วดูเลยนะว่ามินไม่กลับบ้านนานเท่าไรแล้ว นี่ถ้า 

ไม่เป็นเพราะพีเ่มธจิะแต่งงาน มินก็ไม่โผล่หน้ากลบัมาหรอก พ่ีพูดถกูไหม"

"ก็มันวุ่นๆ หลายอย่างนี่นา" มินท�าเสียงอ้อมแอ้มตอบ…นอกจาก 

เรื่องเรียนแล้ว เขายังมีเรื่องส�าคัญที่ต้องทุ่มเทมากในตอนนี้…

"เรื่องอะไรนักหนา เรียนหรือว่าผู ้หญิง" น�้าเสียงของลัลน์กรุ ่น 

แววหวาดระแวง แล้วก็ต้องซัดผัวะไปบนแขนแข็งแรงเมื่อได้ยินเสียง 

หัวเราะในล�าคอจากเขา

"ไม่ใช่เรื่องผู้หญิงหรอกน่า คิดอะไรบ้าๆ ไร้สาระ มินไม่เคยมีผู้หญิง

ท่ีไหนสักหน่อย" มินตอบโดยค้างค�าพูดบางประโยคไว้เพียงในใจ…ชีวิตนี้

มินจะมีใครได้อีก...ไม่มีทาง...

"ให้มันจริงเถอะ" แม้จะไม่ได้ค�าตอบชัดเจน แต่น�้าเสียงหนักแน่น 

ของเขาก็เหมือนจะท�าให้ลัลน์รู้สึกสบายใจขึ้นอย่างบอกไม่ถูก

"มินไม่โกหกลัลน์หรอกน่า ว่าแต่ถ้ามินยังไม่กลับมาอยู่บ้านหลัง 

เรียนจบทันที ต้องรออีกสักหน่อย จะได้ไหมลัลน์" มินลองหย่ังเชิงด้วย 

สีหน้าเรียบนิ่ง แต่ใจระทึกรอฟังค�าตอบ

"อะไร! จะไปไหน นี่บอกมาเลยนะว่าจะไปไหนกันแน่ ท�าไมถึงจะยัง

ไม่กลับบ้าน" คราวนี้ลัลน์ถามเสียงสูง ดวงตาวาวเอาเรื่องคาดคั้นจนมิน 

ต้องแอบกลืนน�้าลาย

"ยังไม่แน่หรอก ลองถามเผื่อไว้เท่านั้นเอง" มินบอกแล้วสาวเท้าเดิน 

แต่ก็กลายเป็นว่าคนตัวเล็กแต่อายุมากกว่ากระโดดมาขวางตรงหน้าด้วย

ท่าทางเอาเรื่อง

"อย่ามาท�าเดินหนีนะ บอกมาเดี๋ยวนี้เลย แอบหนีไปสมัครงานที่ไหน

หรือเปล่าเนี่ย"

"ไม่หรอกน่า มินจะไปท�างานท่ีไหนได้ถ้าไม่ใช่ท่ีสวนส้มสารณัของเรา" 

มินตอบด้วยน�้าเสียงหนักแน่น ตั้งใจจะสร้างความมั่นใจให้กับลัลน์
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"แล้วยังไง จะไปไหนท�าอะไรล่ะ เดี๋ยวนี้บ้านมีก็ไม่กลับแล้วยังมาท�า 

ท่าทางลึกลับอีก จะไม่อยากเป็นชาวสวนก็บอกมาตรงนี้เลย พี่จะได้ท�าใจ

ไว้แต่เนิ่นๆ"

สวนส้มสารัณในวันนี้คุณภวิชได้ปล่อยวางหลายเรื่องให้กับสองแรง

แข็งขันอย่างเมธแิละลลัน์ เมธจิะคอยดแูลเรือ่งบรหิารและจัดการโดยประจ�า

อยู่ท่ีส�านักงาน ในขณะท่ีลัลน์เหมารับผิดชอบงานทุกอย่างในสวน ตั้งแต่

เริ่มเตรียมดินปลูกส้ม ดูแลไปจนกระทั่งได้พืชผลส่งขาย

แม้ลัลน์และเมธิจะช่วยดูแลงานได้เป็นอย่างดีไม่มีบกพร่อง แต่ 

สวนส้มสารัณก็ยังรอคอยมิน น้องชายคนเล็กสุดให้เรียนจบแล้วกลับมา 

ช่วยกันอยู่ทุกลมหายใจ คุณภวิชซ่ึงนับได้ว่าเป็นหัวหน้าครอบครัวหวัง 

อยากให้ลูกหลานกลับมาอยู่พร้อมหน้า ช่วยกันดูแลสวนส้มสารัณ ดังนั้น

ท่านจงึวางต�าแหน่งและหน้าท่ีรองผูจ้ดัการท้ังของเมธแิละลลัน์ในมอืของมนิ

ตั้งแต่เขายังเรียนไม่จบปริญญาตรี

ลลัน์เคยคดิว่าตวัเองรูใ้จน้องชายมากกว่าใคร เปรยกบัท้ังพ่อและพีช่าย 

ว่าสุดท้ายมินต้องกลับมาช่วยงานของเธอมากกว่าเมธิแน่ๆ แต่พอเขาเริ่ม

ห่างบ้านไป ลัลน์ก็เริ่มนึกห่วงและไม่มั่นใจ

…หรือสุดท้ายแล้วเขาจะไม่ชอบชีวิตแบบนี้…เธอคิดผิดและหวัง 

มากเกินไปหรือเปล่า

"กลับสิ ยังไงก็ต้องกลับ ชีวิต…อนาคต ทุกอย่างของมินอยู่ที่นี่นี่นา 

ว่าแต่ลัลน์ดีกว่า ลืมหรือเปล่าว่าถ้ามินเรียนจบเอาปริญญามหาบัณฑิต 

มาฝากได้ ตัวเองสัญญาอะไรไว้กับมิน"

"จ�าได้น่า มินบอกว่าพี่จะต้องท�าอะไรให้มินอย่างหนึ่ง ว่าแต่อะไรล่ะ 

บอกตอนนี้ไม่ได้เหรอ พี่อยากรู้…ขี้เกียจรอ" ลัลน์บอกพลางส่งสายตา 

อยากรู้ตามไป…เธอเริ่มหวั่นใจว่าค�าขอของเขาจะท�าให้ตัวเองผิดหวัง…

"ไม่ได้ รอก่อน อีกไม่นานแล้วล่ะ" มินไม่ยอมเฉลย ทุกอย่างท่ี
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พยายามและทุ่มเทหมายถึงท้ังชีวิตของเขา มินอยากมั่นใจให้มากท่ีสุด 

ว่าพร้อม เขาไม่อยากผิดหวัง แม้ต้องแลกกับความเหงาและห่างบ้านมิน 

กก็ดัฟันทน ท้ังๆ ท่ีหัวใจของเขาไม่เคยจากสวนส้มสารณัไปไหนได้ไกลเลย

"ตามใจ รอก็ได ้ แต่ถ ้ามินอยากหนีไปท�างานท่ีไหนหลังจบ 

ไม่ยอมกลับมาอยู่บ้าน ก็เตรียมใจรอฟังบทเทศนาของพ่อกับพี่เมธิด้วยล่ะ 

พี่ไม่ช่วยหรอกนะ" อาการปากแขง็ของมินท�าให้ลลัน์หงดุหงดิ จงึเลอืกท่ีจะ

ท�าเป็นไม่ใส่ใจ

"ขู่จริงเลย เช่ือกนัหน่อยส ิยังไงสดุท้ายแล้วมินกจ็ะกลบัมาท�าสวนน่า 

จะอยู่แล้วก็ตายที่สวนส้มสารัณใกล้ๆ พ่อนาย พี่เมธิ แล้วก็ลัลน์" มินบอก

ใบหน้าจริงจัง

ประกายตาท่ีมุ่งม่ันของเขาท�าให้ลัลน์ย้ิม แม้ยังไม่ได้ความกระจ่าง 

กับพฤติกรรมห่างบ้านของเขา แต่เวลานี้ความหวาดหวั่นใจที่ว่าเขาอาจจะ

ไม่กลับมาอยู่บ้านด้วยกันลดน้อยลงแล้ว จึงตัดใจเลิกซักไซ้เอาค�าตอบ 

หรือตั้งท่างอนต่อไปอีก เพราะรู้จักนิสัยของเขาดี

ปากแข็ง! ลองตัง้ใจว่าจะไม่พดู บีบคอยังไงมินก็ไม่มีทางพูด…เชือ่ใจ 

ตลอดมาเธอสามารถเชื่อใจน้องชายคนนี้ได้ไม่ใช่หรือ…

"ให้มันได้อย่างท่ีพูดเถอะ พี่ พ่อ แล้วก็พี่เมธิจะตั้งตาคอยวัน 

รับปริญญาของมิน"

"มินเองก็ตั้งตาคอยมาตลอดเหมือนกัน แต่ก็อีกไม่นานแล้วล่ะ"  

น�้าเสียงของเขามาดมั่น ความสูงของเขาในวันนี้ท�าให้เธอต้องเอียงคอมอง 

แต่กเ็ห็นเพยีงเสีย้วหน้าคมสนั ดวงตาท่ีมักจะสงบนิง่ตามนสิยัชอบคดิอะไร

ในใจเงียบๆ ไม่บอกใครของเขาฉายแววมุ่งมั่น

น้องชายของเธอโตขึ้นมากเลยนะ

"สูงขึ้นเยอะเหมือนกันนะเรา"

"โตแล้วค้าบ โตแล้ว" น�้าเสียงและหน้าตาท่าทางเหมือนอ่อนใจกับ
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ความคิดของเธอท�าให้ลัลน์หัวเราะ

"หนูลัลน์ มาดูทางนี้หน่อยสิ" เสียงตะโกนเรียกของลุงสอนท�าให้ลัลน์

ย่นจมูกให้มินก่อนจะหันไปหา

"ว่าไงคะลุงสอน"

มนิส่ายหน้าน้อยๆ มองตามแผ่นหลงัของเธอท่ีเดนิห่างไปแต่ไม่ไกลนกั  

แล้วตัวเองก็หันไปดูคนงานบ้างเหมือนกันด้วยท่าทางเอาจริงเอาจัง โดย 

ไม่เห็นสายตาของลัลน์ที่มองกลับมา

การเข้าสวนวันนี้ส�าหรับลัลน์ แม้จะมีงานหนักเหมือนเคย แต่เธอ 

รู้สึกปลอดโปร่งสบายใจ ความอบอุ่นใจท่ีหายไปนานกลับมาเพราะวันนี ้

มินกลับบ้านมาอยู่ใกล้ๆ

…มินไม่เคยทิ้งเธอไปไหนได้ไกล…

ภาพมินและลัลน์ท่ีอยู่เคียงข้างกันและกันเสมออาจเป็นความคุ้นตา

ของใครๆ แต่ส�าหรับลัลน์ มันคือความคุ้นใจที่อบอุ่นมาเนิ่นนาน

"หือ?" ถุงกระดาษใบหนึ่งถูกยื่นมาให้เมื่อลัลน์เปิดประตูรถข้ึนไป 

นั่งคู่กับมินซ่ึงรับหน้าท่ีเป็นคนขับ เธอรับมาเปิดในขณะท่ีมินสตาร์ตรถ  

แล้วขับออกไปจากสวน

"อ้าว เรื่องใหม่ออกแล้วเหรอ" ลัลน์มองช่ือนักเขียนบนปกแล้ว 

อมย้ิมดีใจ นกัเขียนหน้าใหม่ท่ีฝีมือเขียนอาจดูไม่เท่าไร แต่ส�าหรบัลลัน์แล้ว 

เธอชอบภาษาและการเล่าเรื่องราวของนักเขียนคนนี้

"อืม ตั้งแต่อาทิตย์ก่อนน่ะ อย่าเพิ่งอ่านในรถสิลัลน์ ตาจะเสีย"  

มินเอ็ดเบาๆ เมื่อเห็นลัลน์พลิกเปิด

"ก็ได้ๆ กลับไปอ่านท่ีบ้านก็ได้" ลัลน์ยอมปิดหน้าหนังสือแต่โดยดี 

เมื่อไล่สายตาอ่านค�าน�าจบลง เก็บหนังสือลงถุงตามเดิม มุมปากยิ้มน้อยๆ 

เมื่อนึกถึงมินหน้าเคาน์เตอร์ช�าระค่าหนังสือนิยาย
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…นยิายรักหวานแต่คนซ้ือเป็นชายหนุม่ท่าทางเคร่งขรมึ ไม่รูค้นขาย

จะคิดยังไง…

"นายนักข่าวเค้าจะสัมภาษณ์พ่อนายวันพรุ่งนี้เหรอลัลน์" มินถามอีก 

สรรพนามท่ีมินและเมธิใช้เรียกบิดาของลัลน์เป็นสรรพนามท่ีชาวบ้าน 

ใช้เรียกท่านตั้งแต่วันที่สวนส้มสารัณเริ่มก่อร่างสร้างตัว

"ไม่หรอกมั้ง เห็นว่าวันนี้ก็จะคุยกันเลยนี่นา"

"วันเดียวจะเสร็จเหรอ พรุ่งนี้น่ะมันวันงานแต่งงานของพี่เมธิแล้วนะ 

พ่อนายจะต้องไปเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าวนี่นา"

"โธ่มิน มันจะอะไรนักหนาเล่า ก็แค่สัมภาษณ์เอง ตื่นเต้นไปได้  

นีเ่ค้ามาถงึไวด้วย เม่ือกลางวนัท่ีพ่อโทรมาบอกว่าจะออกไปกนิข้าวกบัเค้าไง  

จ�าไม่ได้เหรอ ดีไม่ดีพี่ว่าเค้าจัดการสัมภาษณ์กันตั้งแต่กินข้าว เสร็จไปแล้ว

ล่ะมั้ง"

"อืม แล้วเค้าต้องถ่ายรูปสวนส้มไหมนะลัลน์" มินถามค�าถามที่ลัลน์

ลืมคิด การท่ีเธอเลือกท�างานและขลุกอยู่ในสวนต้ังแต่เช้าจรดค�่าก็เพราะ 

คิดว่าตัวเองรับรองแขกและต่อรองการค้าไม่เก่งเลย งานสวนอาจจะหนัก

ไปบ้างแต่ลัลน์ก็คิดว่าสบายใจดี และเต็มใจอย่างย่ิงท่ีจะอยู่ข้างหลังเมธิ  

ผู้ที่แม้ไม่ใช่พี่น้องร่วมสายเลือดแต่เธอก็ไว้ใจเขาไม่ต่างจากตัวเอง

"ท�าไม กลวัพีช่ายจะไม่ได้แต่งงานหรอืกลวัสวนเราจะไม่ได้ถ่ายรปูล่ะ"

"ไอ้ห่วงพี่เมธิจะไม่ได้ลงจากคานน่ะมินก็ห่วงอยู่ แต่ก็ไม่มากเท่าไร

หรอก ยังไงเค้าก็ต้องหาทางจนได้ ท่ีมินห่วงก็คือถ้านายนักข่าวเค้าต้อง 

ถ่ายรูปสวนของเราแต่ยังไม่ได้ถ่ายวันนี้จะได้ถ่ายวันไหน ใครจะพาเค้าไป 

เพราะหลังงานแต่งงานของพี่เมธิพรุ่งนี้แล้ว พ่อนายให้พี่เมธิไปฮันนีมูนนะ 

หรือลัลน์จะพาไป"

"ยังไม่รู้เลย แต่ยังไงวันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้แน่ๆ บ้านเราหยุดงานอย่าง 

เด็ดขาดกันทุกคนนั่นแหละ นี่พี่ว่าจะไปขอแปลงกายเป็นญาติฝ่ายเจ้าสาว
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กัน้ประตูเงนิประตทูองด้วยส"ิ ลลัน์บอกพร้อมกบัยักคิว้ให้มนิอย่างอารมณ์ดี 

…ปัญหาเรื่องรับแขกเอาไว้ทีหลังก็แล้วกันตอนนี้…

"หึ! ญาติๆ พี่หยาเค้าคงยอมหรอกนะ ไอ้ท่ีเตรียมกั้นๆ กันอยู่น่ะ  

มนิว่าไม่ต�า่กว่าห้าประตหูรอก ท�าไมเค้าถงึไม่ให้ฝ่ายเจ้าบ่าวกัน้ประตบู้างนะ"  

มินบ่นอู้

"รอให้ตัวเองแต่งก่อนสิแล้วค่อยไปขอฝ่ายเจ้าสาว เผื่อเค้าจะยอม" 

ลัลน์ย้อนเข้าให้ คราวนี้มินไม่ยอมต่อปากต่อค�า กลับปรายสายตามาแล้ว

ท�าท่าทางบ่นแต่ไร้เสียง

"บ่นอะไร แล้วนี่วันนี้เข้านอนไวๆ เลยนะ พรุ่งนี้ต้องตื่นแต่เช้ารู้ไหม"

"ย�้าจริงเลย มินไม่ใช่เด็กๆ น่า เมื่อไหร่จะรู้สักทีว่ามินโตแล้ว" มินบ่น

สีหน้าเรียบ ซ่ึงเป็นท่าทางท่ีลัลน์เห็นแล้วอดหัวเราะเบาๆ ไม่ได้ เจ้าน้อง 

คนเล็กไม่ชอบให้ใครดูถูกว่าเป็นเด็กๆ

"จ้า…โตแล้ว เชื่อค่า งั้นตอนนี้พี่เมธิแต่งงานแล้ว คนโตแล้วก็จะบ่น

ไม่ได้เหมือนกันนะว่าโดนแย่งพี่ชาย" ลัลน์วกกลับไปเอ่ยถึงพ่ีชายคนโต 

ของบ้าน

"คืนนี้ต้องมีคนนอนไม่หลับคนหนึ่งแน่ลัลน์ เช่ือไหม เปิดบ้านใหญ่

ท�าข้าวต้มไม่ก็เตรียมน�้าเต้าหู้ปาท่องโก๋ไว้เถอะ ดีไม่ดีจะมีพ่อนายไปร่วม

ด้วยอีกคน มินเคยนึกนะว่าชาตินี้จะมีพี่สะใภ้กับเขาหรือเปล่า เพราะ 

รอแล้วรออีกพ่ีเมธิก็ไม่ยอมมีใครสักที จนอายุปาเข้าไปสามสิบนี่แหละ  

ตอนสองคนนั้นเป็นแฟนกันใหม่ๆ นะ มินโมทนาสาธุทุกวันว่าอย่ามีอะไร 

มาสะกิดใจให้พ่ีหยาหวนนึกเสียดายว่าคิดผิด มาโล่งใจเต็มท่ีก็ตอนท่ีเขา

ตกลงแต่งงานกันได้นี่แหละ เพราะว่าพลาดจากพ่ีหยาแล้วมินว่าเห็นที 

ชาตหิน้ากค็งยงัอยู่บนคานล่ะพีเ่มธเินีย่" แม้ค�าพูดจะเหมอืนปรามาสพ่ีชาย 

แต่น�า้เสยีงของมินบอกชัดถงึความยินดท่ีีมเีตม็หัวใจ ซ่ึงเป็นความรูส้กึเดยีว 

กับลัลน์…งานมงคลใหญ่ของบ้าน…
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"ท�าแซวพี่เมธิ ว่าแต่มินดีกว่า เสร็จงานพี่เมธิก็จะกลับเชียงใหม่เลย

หรือเปล่า เรียนหนักมากเหรอมิน" ลัลน์ถามแล้วนิ่วหน้าน้อยๆ เอื้อมมือ

ข้างหนึ่งไปหยิบหมอนอิงมากอด อีกข้างจัดการปรับระดับของเบาะให ้

เอนนอนได้มากขึ้น

"ปวดท้องอีกแล้วใช่ไหมเนีย่ นีมิ่นไม่อยูก่ท็านข้าวไม่เป็นเวลาอีกแล้ว

ใช่ไหม" มินไม่ตอบค�าถามแต่หันมามองท่าทางของลลัน์ด้วยสายตาเป็นห่วง  

เขาชะลอรถให้ช้าลงแล้วเอ้ือมมือไปเปิดลิน้ชกัหน้ารถหยิบกล่องยาออกมา

ยื่นส่งให้

"ขอบใจจ้ะ" ลัลน์รับมาถือไว้

"ทานก่อนส ิเดีย๋วปวดมากข้ึนนะ" มินส�าทับ จดัการหยิบขวดน�า้เปล่า

ส่งตามมาให้เมื่อเห็นว่าลัลน์ยังไม่มีทีท่าจะขยับตัวทานยาเสียที

นิสัยเสียอย่างหนึ่งของเธอคือไม่ค่อยใส่ใจดูแลตัวเอง ลองได้ท�าอะไร

สกัอย่างกจ็ะอยู่กบัมนัจนลมืหมดแม้แต่เรือ่งกนิ ก่อนนีย้งัไม่เดือดร้อนเท่าไร

เพราะมินอยู่ใกล้ๆ คอยก�ากับเกือบทุกย่างก้าว แต่เม่ือเขาห่างบ้านไป  

ลลัน์กก็ลายเป็นหลงลมื ไม่ได้ท�าอะไรเพือ่ตัวเองเข้าจรงิๆ ปล่อยปละละเลย

เพราะมัวจมอยู่กับงานจนลืมเวลาเสมอ ไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องอาหารการกิน

จนสุดท้ายก็ได้โรคกระเพาะมาเป็นเพื่อนใหม่ในที่สุด

ท่าทางจริงจังของมินท�าให้ลัลน์หัวเราะเบาๆ ตามองยาในมืออย่าง 

นึกเบื่อ เธอไม่ชอบยาสักเท่าไร จะกิน ฉีด หรือทาก็ไม่ชอบเลยสักอย่าง 

เกลียดท่ีสุดก็เห็นจะเป็นทิงเจอร์ทาแผล ท้ังๆ ท่ีชอบเล่นซนตามมินมา 

ตั้งแต่เล็กๆ เวลาท่ีได้แผลกลับบ้าน เธอต้องคอยวิ่งหนีจนใครๆ พากัน

อ่อนใจ จะมีก็แต่มินที่พยายามทุกทางหลอกล่อให้เธอทายาได้ส�าเร็จ

"ว่าไง จะกลับเชียงใหม่วันไหน อยู่บ้านได้กี่วัน" ลัลน์ทวงค�าตอบที่ 

มินยังไม่ให้

"ยังไม่แน่เลย ขอดูก่อนนะ ถ้าอยู่ได้ก็ว่าจะอยู่จนหลังยี่เป็ง" น�้าเสียง
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ของมินเหมือนลังเลไม่มั่นใจ

…บ้านที่ห่างไปนาน…ความผูกพันที่เกาะเกี่ยวหัวใจเขาเอาไว้ พอได้

กลับมาสัมผัสก็กลายเป็นย่ิงกระหายอยากอยู่ให้นานข้ึนอีก แต่เขามีเรื่อง

ส�าคัญรออยู่ที่เชียงใหม่

"จะอยู่ได้จริงเหรอ ไม่รีบกลับเชียงใหม่หรือไงล่ะ" ลัลน์อดไม่ได้ท่ี 

จะย้อน

"ตกลงลัลน์อยากให้มินอยู่หรืออยากไล่ให้ไปไวๆ กันแน่นะ" น�้าเสียง

ของมินแม้จะเรียบนิ่ง แต่คนท่ีโตมาด้วยกันมีหรือจะไม่รู ้ว่าเขาก�าลัง 

คิดอะไร…นึกอยากจะหาเรื่องน้อยใจเธอบ้างล่ะสิ…

"ใครเค้าไล่ตัวกันล่ะ ก็เห็นไม่ค่อยชอบกลับบ้านแล้วเดี๋ยวนี้ บ่นว่า 

ยุ่งๆ ถามอะไรก็ไม่ตอบ เคยรู้ไหมล่ะว่าท่ีตัวเองท�าน่ะพ่ีเป็นห่วงเพราะ 

ไม่รู้เลยว่ามินยุ่งอะไรนักหนา หรือว่าเดี๋ยวนี้พ่ีจะห่วงหรือรู้สึกอย่างนั้น 

กับมินไม่ได้อีกแล้ว เป็นสิทธิ์ของคนอื่นท่ีพี่ห้ามแตะต้องแล้วใช่ไหมล่ะ"  

ลลัน์ย้อนเข้าให้บ้าง ใช่แต่เขาคนเดยีวท่ีน้อยใจเป็น เธอกเ็ป็นเหมอืนกนันีน่า

"ลัลน์ ไม่เอาน่า ท�าไมพูดแบบนั้นล่ะ ไม่ว่าเมื่อไหร่มินก็ยังอยากให้

ลลัน์คดิถงึ…ห่วงมินเสมอนัน่แหละ" สดุท้ายแล้วกเ็ป็นมินอกีตามเคยท่ีต้อง

ง้องอน เขาถอนหายใจเบาๆ พลางเหลือบตาไปมองคนท่ีท�าเฉยหลับตา 

ไม่พูดต่อความกับเขา เปลือกตาท่ีเจ้าของบังคับให้กดแน่นจนคิ้วชนเป็น

รอยท�าให้นึกห่วงว่าเธอคงก�าลังปวดท้องจนไม่มีแก่ใจจะเถียงเขามากกว่า

อย่างอื่น

"มันบีบล่ะสิ ไหวไหมลัลน์" น�้าเสียงห่วงใยท่ีได้รับแม้จะท�าให้ลัลน์ 

อุ่นใจ แต่เธอนิ่งเพราะยังไม่อยากพูดอะไรในเวลาที่อาการปวดท้องรุนแรง

แบบนี้

"ไม่ต้องไปโรงแวกซ์แล้วดีไหม ลุงสอนคงจัดการได้ มินว่าเรา 

แวะไปหาหมอก่อนเข้าบ้านดีกว่านะลัลน์" มินเริ่มลืมไปแล้วว่าก�าลังคุยกัน
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เรื่องอะไร ท่าทางของลัลน์ท�าให้เขาร้อนรน

ลลัน์สดูลมหายใจลกึเม่ืออาการบีบจกุเบาลง รูด้ว่ีาอีกประเดีย๋วคงกลบัมา 

รงัควานอีก สหีน้าของมนิท�าให้นกึอาทร อยากให้เขาหายเป็นห่วง จงึเลกิคดิ 

ที่จะยอกย้อนต่อไปอีก

"ไม่ไปโรงแวกซ์แล้วก็ได้ แต่ว่าไม่ไปหาหมอเหมือนกนั กลบับ้านเถอะ 

พี่อยากเข้าบ้านมากกว่า"

"ไหวแน่นะ" มินไม่วางใจ ตามองอีกฝ่ายพยักหน้าตอบ

"ไปหาหมอก็ได้ยามาเหมือนที่มีนั่นแหละ เสียเวลา"

"ดูแลตัวเองบ้างสิลัลน์ มินเป็นห่วงนะรู้ไหม"

"ห่วงกเ็ท่านัน้ เพราะยังไงมินก็ไม่ชอบกลบับ้าน" ลลัน์วกเข้าเรือ่งเดมิ

อีกจนได้

"มินสัญญาว่าจบแล้วจะกลับมาอยู่สวนส้มสารัณ อยู่ข้างๆ ลัลน ์

ตลอดไป" มินบอกด้วยน�้าเสียงจริงจังหนักแน่น

"แล้วก่อนจบล่ะ จะยังวุ่นๆ ไม่ได้กลับบ้านเหมือนเดิมล่ะสิ" ต่อให้

พยายามข่มใจไว้ไม่อยากทะเลาะกับมินให้หัวเสีย แต่ลัลน์ก็ยังอดไม่ได้

"มนัมีเร่ืองต้องคดิต้องท�าเยอะน่ะ กลบัไปรอบนีก้อ็าจจะยุ่ง หาโอกาส

กลับบ้านยากสักหน่อยนะ"

"ยิ่งกว่าที่ผ่านมาอีกเหรอ" ถามไปแล้วก็อดรู้สึกใจหายไม่ได้ แค่ปกติ

มินก็ไม่ค่อยกลับบ้านอยู่แล้ว นี่ลองออกปากเอง ดีไม่ดีจะกลายเป็นว่า 

เธอจะได้เห็นหน้าเขาอีกทีหลังสอบ ไม่ก็วันรับปริญญาเลยหรือเปล่า

"ก็คงอย่างนั้น…" มินตอบไม่เต็มเสียง ท�าท่าเหมือนก�าลังมีความลับ

ท่ีไม่อยากเปิดเผย แล้วความข้องใจของลัลน์ก็มีอ�านาจเหนือความรู้สึก 

ไม่อยากชวนทะเลาะ

"ยุ่งอะไรบ้างล่ะ ท�าไมต้องท�าเสียงเหมือนมีอะไรลับๆ ล่อๆ ด้วย"  

น�า้เสยีงท่ีเริม่มีแววคาดคัน้ของลลัน์ไม่ท�าให้มินยอมเฉลย เขายังคงยิม้มอง
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ถนนตรงหน้าเงียบๆ "เดี๋ยวนี้หัดมีความลับกับพี่นะ ตามใจ ไม่อยากบอกก็

ไม่ต้องบอก ไม่เห็นจะอยากรูเ้ลย" เม่ือไม่ได้อย่างใจลลัน์กท็�าเป็นเมินไม่สน

"งอนเหรอ ไหนๆ หัวล้านหรือเปล่าเนี่ย" 

"ใครบอกว่างอน ไม่สักหน่อย พี่ก็แค่กลัวแต่ว่ามินจะไปติดสาวๆ 

ท่ีไหนแล้วไม่อยากกลบัมาเป็นชาวสวนเสยีกเ็ท่านัน้ แล้วตวัเองกจ็ะกลายเป็น 

คนเสียค�าพูดเพราะสัญญาไว้กับพี่ พี่เมธิ แล้วก็พ่อน่ะสิ" ลัลน์บอก

"บอกว่าไม่มีเรื่องผู้หญิงคนอื่นที่ไหน ท�าไมไม่เชื่อกันบ้างเลยนะ"

"ก็คนมันท�าตัวน่าสงสัยนี่นา"

"งั้นไปอยู่ที่บ้านในเมืองไหม ไปเฝ้ามินเลยเอาหรือเปล่า"

"เรื่องอะไร ใครอยากท�าอะไรแบบไหนก็ตามใจสิ จะเสียอนาคต 

กเ็พราะตัวเอง ไม่เห็นจะอยากสนเลย ช่างปะไร" ลลัน์บอกพลางเอ้ือมมอืไป 

เร่งเครื่องเสียงในรถให้ดังขึ้น แล้วขยับตัวนอนในท่าที่คิดว่าจะช่วยบรรเทา

อาการปวดท้องท่ีบีบเป็นช่วงๆ ได้ หางตาเห็นริมฝีปากมินขยับไปมา  

แต่ไม่รู้ว่าเป็นเพราะเสียงเพลงท่ีถูกเร่งให้ดังข้ึนหรือมินพูดเบา ลัลน์ถึง 

ไม่ได้ยินว่าเขาพูดอะไร

"บ่นอะไร"

"เฮ้อ…ช่างมันเถอะ" มินบอกแล้วไม่พูดอะไรอีก ลัลน์ได้แต่มองแล้ว

ส่ายหน้า 

นอกจากท�าท่าทางมีความลับแล้ว เจ้าน้องชายยังชอบท�าท่าทาง

ประหลาดมากข้ึนทุกวัน...หรือมินจะเข้าสู่ช่วงวัยทองก่อนวัยหนุ่ม คิดได้

อย่างนั้นแล้วลัลน์ก็หัวเราะเบาๆ กับตัวเอง

"เป็นอะไร" มินมองท่าทางของลัลน์แล้วอดถามอย่างสงสัยไม่ได้

"เปล่า" ลัลน์ปฏิเสธเสียงสูงแล้วก็หลับตานิ่ง ท�าเป็นไม่สนใจจะ 

ต่อล้อต่อเถียงอะไรมินอีก เลิกคิดหาทางบีบบังคับให้เขายอมคายความลับ

ออกมา ต้ังสติให้อยู่กับเสียงเพลง หวังว่ามันจะช่วยให้ลืมอาการเจ็บป่วย
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ของตัวเองได้

มินค่อยๆ ลดความเร็วลง ขับรถอย่างระมัดระวัง หวังจะลดทุก 

แรงกระแทกรวมไปถงึแรงเหวีย่งยามเข้าโค้งเพือ่ให้กระทบถงึลลัน์น้อยท่ีสดุ  

แล้วก็มีเพียงเสียงเพลงเท่านั้นที่ดังระหว่างคนทั้งคู่ไปจนตลอดทาง
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เสียงแห่แหนโห่ร้องของขบวนขันหมากดังไปท่ัว ชายหนุ่มหน้าตา

สดใสสวมเสื้อยกดอก* คอตั้งแขนยาวทับกางเกงแพรท่ีเดินเด่นวันนี ้

รอยย้ิมไม่มีจางท้ังท่ีน่าจะอิดโรยเพราะไม่ได้นอนมาท้ังคืน เขาหันมามอง

ขบวนเป็นพักๆ ท�าให้ลัลน์ต้องส่งย้ิมให้ก�าลังใจ ในขณะท่ีคุณภวิชและ 

มินตบไหล่เบาๆ พร้อมกับกระซิบว่าไม่ต้องห่วง

วนันีค้รอบครวัของเธอตืน่แต่เช้ากนัทุกคน หรอืจะบอกให้ตรงความจรงิ 

ก็น่าจะใช้ค�าว่าคืนท่ีผ่านมาแทบไม่มีใครได้นอนสักเท่าไร ลัลน์นึกข�ากับ 

ค�าพูดของใครๆ ท่ีว่าเจ้าบ่าวไม่ต้องตระเตรียมอะไรมากมาย น่าจะได้ 

เข้านอนสบายแต่หัวค�่า ผิดกับเจ้าสาวท่ีต้องตื่นแต่มืดมาเตรียมแต่งหน้า

แต่งตัว เธออยากให้ใครๆ ที่พูดนั้นได้มาเห็นช่วงเวลาค�่าคืนที่ว่าซึ่งเจ้าบ่าว

และคนทั้งบ้านเพิ่งผ่านมาสดๆ ร้อนๆ จริงๆ

คืนท่ีผ่านมาทุกคนมารวมตัวกันท่ีบ้านใหญ่ บิดาของเธอตื่นเต้น 

คอยเช็กข้าวของส�าหรับขบวนขันหมากโดยมีมินเป็นลูกคู่ ส่วนเจ้าบ่าวก็ 

ลกุลีล้กุลนไม่หลบัไม่นอน ท�าทีเป็นเช็กงานบ้าง หยบิเอกสารมาเปิดอ่านบ้าง 

บทที่

2
   

* ยกดอก เป็นการทอผ้าพื้นสีเดียวแล้วทอยกดอกด้วยด้ายสีขาว
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ไปตามเรือ่งท้ังๆ ท่ีไม่จ�าเป็นสกันดิ พอลลัน์หรอืใครๆ ถามกอ้็างว่าระหว่าง

หนีงานไปฮันนีมูนจะได้ไม่ต้องมีห่วง แต่ก็ไม่เห็นว่าจะเช็กได้งานเป็นช้ิน

เป็นอันสักอย่าง

ลลัน์ยอมรบัว่าตวัเองกต็ืน่เต้นไม่น้อยอยู่เหมือนกนั แม้จะข�าอยู่บ้างกบั 

ท่าทางของพี่ชาย บิดา และน้องชาย แต่ลัลน์ก็อดไม่ได้ท่ีจะมานั่งเป็น 

ก�าลังใจ มองสามหนุ่มต่างวัยท�าโน่นท�านี่วุ่นวายจนผล็อยหลับไปตอนไหน

ก็ไม่ทันรู้ตัว มาตื่นเอาตอนฟ้าเกือบสางโดยไม่ต้องอาศัยนาฬิกาปลุก

"ง่วงไหมลัลน์" มินชะลอฝีเท้าท้ิงระดับเดินเคียงพ่ีชายมาหาลัลน์  

น�้าเสียงและแววตามองมาด้วยความเป็นห่วง

"ไม่ง่วงน่า ยังไหว"

"แน่นะ เม่ือคืนบอกว่าให้เข้าไปนอนก็ไม่ยอม เฝ้าพวกมินอยู่ได้  

เดี๋ยวเสร็จพิธีเช้าแล้วกลับไปนอนเถอะ ไม่ต้องเข้าสวนนี่นาวันนี้"

"ว่าจะขับรถให้พ่อพาคุณธารณ์เท่ียวน่ะ วันนี้กวนพ่ีเมธิไม่ได้แล้ว" 

ลัลน์กระซิบบอก แล้วก็เห็นว่ามินปรายสายตาไปมองชายหนุ่มต่างถิ่น 

ร่างสูงที่วันนี้มาร่วมพิธีในฐานะแขกฝ่ายเจ้าบ่าว

อาหารเย็นท่ีคุณภวิชมักจะมีเพื่อนร่วมก๊วนมาสังสรรค์กันท่ีบ้าน 

เม่ือวานนีม้ธีารณ์ตามมาด้วยพร้อมพนัต�ารวจเอกนพวนิทร์และคณุนภางค์ 

แม้ไม่ชอบดูแลต้อนรับแขกสักเท่าไร แต่ท่าทางสบายๆ ย้ิมง่ายของเขา 

ท�าให้ลัลน์ไม่เกร็งเวลาพูดคุย

การวางตัวดี ไม่ได้ตั้งท่าเป็นนักข่าวช่างซักช่างสงสัยตลอดเวลา  

แถมยังเป็นเหมือนน้องชายของพนัต�ารวจเอกนพวนิทร์ท�าให้ลลัน์ไม่ล�าบาก

ใจท่ีจะรับรอง และตอนนี้ถ้าต้องคอยดูแลเขาแทนพี่เมธิท่ีจะต้องวุ่นอยู่กับ

เรือ่งครอบครวัใหม่ของตวัเองและการฮันนมีนู ลลัน์กค็ดิว่าไม่น่าจะมีปัญหา

อะไรสักเท่าไร

"เค้าเป็นน้องพี่นพไม่ใช่เหรอ เดี๋ยวพี่นพก็ดูแลเองแหละน่า ลัลน ์
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กลับไปพักดีกว่า" น�้าเสียงของมินเกือบเรียกได้ว่าเรียบเฉยเย็นชา

"ได้ยังไงเล่ามิน เค้ามาสัมภาษณ์พ่อก็เท่ากับเป็นแขกของเรา จะไป

โบ้ยให้พี่นพได้ยังไง"

"ก็มันจริงนี่นา แล้วเช้านี้เค้ามาท�าไมน่ะลัลน์ มินว่าไม่เห็นเกี่ยวกับ

เรือ่งสมัภาษณ์พ่อนายตรงไหน" น�า้เสยีงตดิขุ่นของมนิท�าให้ลลัน์อดคดิไม่ได้ 

ว่าน้องชายน่าจะเหนื่อยเพราะเมื่อคืนไม่ได้นอนสักเท่าไร

"เหนื่อยหรือเปล่ามิน เม่ือคืนไม่ค่อยได้นอนนี่นา…เสียงไม่สดใส 

เลยนะ เสร็จงานเช้าแล้วมินนั่นแหละท่ีต้องกลับไปนอน เย็นนี้ต้องเป็น 

พิธีกรให้พี่เมธิอีกนี่นา จะได้สดชื่นสมเป็นพี่มินของสาวๆ ไง" ลัลน์แหย่

หน้าตาคมสันและท่าทางเป็นผู้ใหญ่เกินตัวของมินแต่ไม่ยอมมีแฟน

สักทีท�าให้มีแต่สาวๆ ชายหูชายตาฝากความหวัง แม้หลายครั้งลัลน์จะนึก

หมัน่ไส้ท่าทางของสาวๆ เหล่านัน้ แต่หากมีโอกาสกอ็ดไม่ได้ท่ีจะขอแซวมนิ 

อยู่เสมอ

"ลัลน์ ไม่ชอบรับแขกไม่ใช่เหรอ ท�าไมคราวนี้ยอมไปขับรถให้ 

คุณนักข่าวนั่นล่ะ" คิ้วของมินขมวดมุ่นเข้าหากัน

"ถ้ามันจ�าเป็นก็ท�าได้"

"งั้นมินไปเอง ลัลน์กลับไปอยู่บ้านนอนพักดีกว่า"

"ไม่ได้หรอก พี่รับปากพ่อแล้ว อีกอย่างมินท่าทางไม่สดใสจริงๆ นะ 

เม่ือคืนได้นอนเกินสองช่ัวโมงหรือเปล่าก็ไม่รู้ เกิดหลับในไปจะท�ายังไง"  

แม้คุ้นเคยกับการมีมินอยู่ใกล้ๆ เสมอเวลาท่ีเขากลับบ้าน แต่ท่าทาง 

อารมณ์เสียง่ายแถมขวางหูขวางตาไปหมดท�าให้ลัลน์คิดว่าเขาอาจจะ 

พักผ่อนน้อยเกินไปจนนึกเป็นห่วง

"ถ้างั้นมินก็จะไปด้วย" มินบอก

"หือ ไหวเหรอ กลับไปพักเถอะ"

"ท�าไม หรือลัลน์ไม่อยากให้มินไปด้วย"
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"อย่ามาตัง้ค�าถามแบบนีน้ะ พีน่่ะต้องหัดท�าอะไรเอง ไปไหนมาไหนเอง  

เพราะคนบางคนชอบท้ิง" ลลัน์รวนกลบัทันทีเมือ่รูส้กึว่าก�าลงัถกูหาเรือ่ง กบั

ใครๆ เธออาจเป็นหนูลัลน์หรือคุณลัลน์ท่ีเอาการเอางานจริงจัง มีความ 

รับผิดชอบเต็มเปี่ยม แต่ส�าหรับมินท่ีตลอดมาคอยตามใจ ลัลน์ก็ยังคง 

เป็นลัลน์ที่เอาแต่ใจ พร้อมจะอาละวาดหรือยอกย้อนกลับเสมอ

"โธ่ลัลน์…" มินเรียกได้แค่นั้นก็ต้องหยุด ได้แต่มองตามคนท่ีเดิน 

ห่างไปยืนอีกข้างของพี่ชายอย่างไม่สามารถท�าอะไรได้มากไปกว่านั้น

รัว้บ้านเจ้าสาวท่ีอยู่ตรงหน้าท�าให้เขาไม่อาจก้าวเข้าไปใกล้เพือ่ต่อความ 

อะไรกบัลลัน์ได้อกี ขัน้ตอนต่างๆ ส�าหรบัวนัส�าคญัของพ่ีชายจะต้องมาก่อน

เรื่องอื่นๆ ในวันนี้ มินจึงท�าได้แค่ส่งสายตาไปมองเธอเท่านั้นเอง

ธารณ์มองหญิงสาวท่ีนั่งพักห่างออกไปด้วยสายตาช่ืนชมเปิดเผย 

แต่ไม่รุ่มร่าม ลูกสาวของคุณภวิชที่ได้พบตั้งแต่เย็นวาน วันนี้สวยสะดุดตา 

ใบหน้าเนียนคมท่ีได้มองใกล้ยามท่ีได้ยืนในระยะเกือบประชิดดูราวกับ 

จะเป็นผิวแท้ๆ มากกว่าเนื้อแป้ง จมูกโด่งรับกับใบหน้าและริมฝีปากบาง 

รวมทั้งดวงตากลมโตที่มีขนตายาวเป็นแพสะดุดตา

ท่าทางสดใสเป็นธรรมชาติของลัลน์ท�าให้เธอน่ามอง อัธยาศัยใจคอ

เท่าท่ีได้พูดคุยก็ท�าให้รู้สึกสบายใจเวลาอยู่ใกล้…คิดถูกจริงๆ ท่ีมาร่วม 

ขบวนขันหมากตามค�าชวนของคุณภวิช…

"เป็นไงคุณ ประเพณีแบบคนเหนือ" คุณภวิชซึ่งวันนี้มีแต่ความยินดี

กบัช่วงเวลามงคลแห่งชีวติครัง้ส�าคญัของหลานซ่ึงเทียบได้กบัลกูชายคนโต

ถามแขกที่เชิญมาร่วมขบวนฝ่ายเจ้าบ่าว

"สวยครับ ดูอบอุ่นอ่อนโยน บางทีผมอาจได้ข้อมูลไปเขียนสกู๊ปใหม่ 

ขอบคุณนะครับที่เชิญมาร่วมงานด้วย" ไม่เพียงลัลน์เท่านั้นที่เขาประทับใจ  

ภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวท่ีนัง่เคยีงกนัให้แขกผูใ้หญ่ใช้ฝ้ายผกูข้อมอืหลงัพธิสีูข่วญั 
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ก็น่าชื่นชมจนธารณ์อยากเขียนสกู๊ปประเพณีล้านนาส่ง บ.ก. สักที

"จริงๆ แล้วผมอยากชวนคุณอยู่เที่ยวแม่อายอีกสักหน่อยนะ รีบกลับ

กรุงเทพฯ ไหมคุณธารณ์ ท่ีนี่ดูเหมือนจะบ้านนอกไปสักหน่อย แต่มี 

สถานท่ีสวยๆ น่าเท่ียวเยอะอยู่นา แล้วนี่อีกไม่กี่วันก็จะถึงงานบุญยี่เป็ง  

รู้จักไหมคุณ สวยนะ สนุกด้วย"

"ก็น่าสนใจครับ แต่คงต้องขอคุยกับทางส�านักพิมพ์ก่อน ถ้าไม่ติด

อะไรก็น่าจะสะดวกครับ"

"อืม นะ ลองคุยดู เรื่องที่พักไม่ต้องห่วง ผมดูแลให้เอง"

"เอ่อ…ไม่เป็นไรหรอกครับ ถ้าทางส�านักพิมพ์สะดวกผมจัดการเอง 

ดีกว่า ค่าท่ีพักท่ีนี่ก็ใช่ว่ามากมายอะไร" ธารณ์บอกอย่างเกรงใจ โรงแรม

ท่ีพักเข้าข้ันสี่ดาวแต่ราคาย่อมเยาจนน่าตกใจ ธารณ์เข้าใจว่าทางโรงแรม

ลดให้เป็นกรณีพิเศษ เพราะนพวินทร์และนภางค์ซ่ึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ท่ีนี ่

ช่วยจัดการรับเป็นธุระจองให้ เขาจึงคิดว่าหากอยากอยู่ต่อจริงๆ ค่าใช้จ่าย

ก็ไม่ได้หนักหนาอะไร

"เกรงใจล่ะสิ งั้นก็ตามแต่จะสะดวกแล้วก็สบายใจแล้วกันนะ แต่ถ้า 

อยู่เท่ียวต่อสักนิด ผมจะบอกมินให้อยู่เป็นเพื่อนพาเท่ียว ปกติรายนั้น 

เค้าอยู่เชียงใหม่น่ะ ก�าลังเรียนปริญญาโทแต่ใกล้จบแล้วล่ะ หรือถ้าเบ่ือ 

โลกชาวสวนแล้วก็ไม่เป็นไรนะคุณธารณ์ ที่นี่ออกจะเหงาสักหน่อยถ้าเทียบ

กับชีวิตคนเมือง" คุณภวิชเอ่ยอย่างมีน�้าใจ

"ผมว่าสงบมากกว่าครบั เหมาะส�าหรบัเป็นท่ีพักเตมิพลงัให้คนท่ีต้อง

ผจญอยู่กับการแข่งขันแทบทุกลมหายใจได้เป็นอย่างดีเลย"

"เป็นนกัข่าวนีต้่องเดนิทางบ่อยไหม ฝาง-แม่อายนีเ่พ่ิงมาเป็นครัง้แรก

หรือว่าเคยมาเที่ยวบ้างแล้วหรือเปล่า"

"ก็มีบ้างครับ แต่ท่ีนี่เป็นครั้งแรก ไม่นับตัวเมืองเชียงใหม่นะครับ 

เพราะท่ีน่ันค่อนข้างบ่อย ไม่ท�างานกเ็ท่ียว" ธารณ์เริม่ให้รายละเอียดเกีย่วกบั 
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ตัวเองบ้างหลังจากท�าหน้าที่ผู้สัมภาษณ์มาแล้ว

"ไปมาสะดวกด้วยนะเชียงใหม่เดี๋ยวนี้ เห็นวันๆ มีเครื่องบินไปกลับ

กรุงเทพฯ ไม่รู้กี่รอบ" แม้ส่วนใหญ่จะมีชีวิตอยู่ห่างไกลตัวเมืองเชียงใหม่ 

แต่คุณภวิชก็ยังพอรู้

"ครับ ไปมาสะดวก ประมาณเดือนหน้าผมก็คงได้ไปอีก พอดีจะมี 

งานประชุมวิชาการนานาชาติ…งานใหญ่สักหน่อย ไปท�างานน่ะครับ"

"เชียงใหม่โตข้ึนทุกวัน จะว่าไปตอนนี้ก็ไม่แพ้กรุงเทพฯ เท่าไรแล้ว  

มีครบจะทุกอย่าง งานใหญ่ๆ หลายงานก็จัดที่เชียงใหม่นะ ดีจริงๆ เลย"

"งานครั้งนี้ใหญ่เอาการอยู่นะครับ นักวิชาการไทยก็ตื่นตัวกันน่าดู

เพราะเป็นโอกาสดีท่ีจะเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมระดับโลก ได้ยินว่า 

คัดกันจริงจังเอาเรื่องทีเดียว ผลงานใครผ่านเข้าไปได้ก็เรียกว่าเก่งมาก 

เลยล่ะครับ" 

ด้วยอาชพีท�าให้ธารณ์จ�าเป็นต้องหูตากว้างขวาง การประชุมวิชาการ

ท่ีก�าลังจะจัดข้ึนนั้นตามข่าวถือเป็นก้าวท่ีส�าคัญมาก แสดงถึงศักยภาพ  

การยอมรับ และความเช่ือม่ันของสถาบันระดับโลกหลายสถาบันท่ีมีต่อ 

นักวิชาการไทย โดยเฉพาะนักวิชาการและสถาบันการศึกษาของเชียงใหม่

ที่จะเป็นผู้ด�าเนินการจัดงานในครั้งนี้

"การศึกษาของเราก็ไม่น้อยหน้าใครหรอกนะผมว่า ดีแล้วล่ะ ให ้

คนไทยได้แสดงฝีมอืให้ฝรัง่ดบู้าง" คณุภวชิพดูพร้อมกบัหัวเราะเบาๆ ท่าทาง

อารมณ์ดี

"พ่อนายครับ จะได้เวลาเลี้ยงพระถวายไทยทานแล้วครับ" ญาติฝ่าย

เจ้าสาวคนหนึ่งขยับเข้ามาใกล้ บอกกับคุณภวิชอย่างอ่อนน้อม

"ครบัๆ" คณุภวชิรบีรบัค�าโดยไม่ลมืท่ีจะหันมาชวนธารณ์ให้ไปด้วยกนั

"เชิญก่อนเถอะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงผม" ธารณ์ปฏิเสธอย่างสุภาพ  

ไม่อยากให้ตวัเองเป็นภาระของคุณภวชิท่ีต้องท�าหน้าท่ีผูใ้หญ่ของคูบ่่าวสาว 
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เขาสมัครใจจะดูแลตัวเองอยู่ห่างๆ มากกว่า

"ตามสบายเลยนะคุณธารณ์ ขาดเหลือติดขัดอะไรก็ลองมองหา 

หนูลัลน์หรือมินก็ได้นะ"

"ครับ" ธารณ์รับค�าพร้อมรอยย้ิม คุณภวิชพยักหน้าให้กับญาติของ 

เจ้าสาวท่ีมาตาม แล้วเดินไปสมทบญาติผู้ใหญ่ท่านอื่นพร้อมกัน เพื่อ 

ท�าหน้าที่ของท่านอย่างเต็มที่ส�าหรับหลานชายคนโตที่ท่านรักและภูมิใจ

ธารณ์เดินเลี่ยงผู้คนไปยังบริเวณท่ีเห็นว่าสงบกว่ามุมอื่น ตั้งใจจะนั่ง

สังเกตการณ์เงียบๆ แต่แล้วใบหน้าคมสันก็เผยรอยยิ้มเมื่อเห็นหญิงสาว 

ในชุดกระโปรงอ่อนหวานนั่งพิงเสาเงียบๆ แอบอยู่ ดวงตาปิดสนิทและ 

คิ้วท่ีขมวดเข้าหากันแน่นราวกับเจ้าตัวพยายามอดทนข่มความรู ้สึก 

บางอย่างท�าให้นึกห่วง มือข้างหนึ่งของเธอกดท้องเอาไว้

"คุณลัลน์ ไม่สบายหรือเปล่าครับ" ธารณ์สาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วถาม 

ดวงตากลมโตท่ีปรือข้ึนมามองเหมือนจะอ่อนแรงแต่ยังมีรอยย้ิม ฝืนท�า 

ท่าทางให้ดูสดใส แต่สีหน้าก็ยังติดจะซีดไปสักนิดจนคนมองจับสังเกตได ้

ไม่ยาก

"ไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะ โรคกระเพาะเท่านั้นเอง"

"ทานยาหรือยังครับ"

"มินก�าลังไปหาให้ค่ะ ขอบคุณนะคะ เป็นยังไงม่ังคะวันนี้ ตื่นแต ่

เช้าเลย" ลัลน์ขยับตัวนั่งตรงเพื่อสนทนากับธารณ์ให้ดูเป็นกิจจะลักษณะ  

โรคเก่าท่ีชอบแกล้งประท้วงให้ร่างกายอ่อนแอท�าให้ลัลน์ไม่อาจต่อล้อ 

ต่อเถียงกับมินได้มากนัก สุดท้ายก็ต้องมานั่งคอยเขาแต่โดยดีแบบนี้

"ก็ดีครับ โอกาสท่ีจะได้ร่วมงานแบบนี้มีไม่บ่อยหรอกนะครับ โชคดี

ของผมมากเลยทีเดียว" น�้าเสียงและรอยย้ิมของธารณ์ท่ีดูง่ายๆ สบายๆ  

ท�าให้ลัลน์ไม่รังเกียจท่ีจะพูดคุยและอยากรักษาน�้าใจ แม้ตัวเองจะรู้สึก 
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ปวดท้องอยู่ไม่น้อยเลยก็ตาม

"พี่ลัลน์…ขอโทษนะคะ พี่มินไม่ได้อยู่กับพี่ลัลน์เหรอคะ" เสียงของ

หญิงสาวคนหนึ่งท�าให้ลัลน์ต้องเบือนหน้าไปหา เด็กสาวในชุดกระโปรง 

สวยใบหน้าสดใสรอค�าตอบ

"อ๋อ มินไปเอายาให้พ่ีน่ะ เดี๋ยวก็มา ต่ายมีอะไรกับมินหรือเปล่า"  

ลัลน์หันไปตอบแล้วก็ได้เห็นรอยยิ้มและท่าทางเอียงอายจากต่ายกลับมา

"ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ งั้นเดี๋ยวต่ายขอไปดูพี่มินนะคะ" ต่ายบอก

ก่อนจะรีบหมุนตัวไปอีกทางหนึ่งโดยมีลัลน์มองตามอย่างไม่ค่อยเข้าใจ

"แฟนของมินเหรอครับ ท่าทางน่ารักดีนะครับ" ธารณ์ถาม

"แฟนเหรอคะ อืม ไม่รู้สิคะ" ลัลน์ตอบหน้านิ่วน้อยๆ…เจ้าน้องชาย

โตจนมีแฟนแล้วอย่างนัน้เหรอ…แม้จะชอบแซวมินเป็นประจ�า แต่พอคดิว่า

เป็นแฟนจริงๆ ลัลน์ก็รู้สึกประหลาดที่หัวใจ

"คุณธารณ์ยังต้องสัมภาษณ์พ่ออีกเยอะไหมคะ มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติม

ต้องการอีกหรือเปล่า เผื่อลัลน์จะหาให้ได้" ลัลน์เปลี่ยนเรื่องถามถึงงาน 

ของชายหนุ่ม

"ก็คงจะเหลือแค่ขอถ่ายรูปในสวนน่ะครับ ไม่รู้ว่าทางสวนส้มสารัณ 

จะสะดวกเมื่อไหร่ มีงานแบบนี้บอกตรงๆ ว่าผมก็เกรงใจไม่อยากรบกวน

เหมือนกัน"

"อ๋อ งั้นหลังงานแต่งงานของพี่เมธินะคะ ลัลน์อาสาพาไปเองค่ะ"  

ลลัน์ตอบ ท่ีปลายสายตาเธอเห็นมนิก้าวกลบัมาหาแต่ต้องหยุดยนืคยุกบัต่าย

เสียก่อน

ท่าทางของท้ังคู่ท�าให้ลัลน์เผลอตัวมองอย่างสนใจโดยแทบลืมไปว่า

ไม่ได้นั่งอยู่คนเดียว ตามองน้องชายแล้วก็คล้ายจะเห็นใบหน้าคมสันมี

ท่าทางอึกอัก รมิฝีปากบางของเขาคล้ายขยับตอบไปสองสามค�า…รมิฝีปาก

บางที่ลัลน์เคยค่อนว่าปากร้ายทั้งๆ ที่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวแล้ว
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มักไม่ค่อยขยับพูดตอบอะไรใครสักเท่าไร

ลัลน์มองทุกอากัปกิริยาของเขาไม่วางตา เห็นมินยกมือลูบผมตัวเอง

และเด็กสาวก็ยิ้มท่าทางเขินอายก่อนจะผละห่างไป ท่าทางของเธอคง 

สะดุดตาธารณ์จนเขาต้องเรียก ท�าให้เธอหันไปหา

"มีอะไรหรือเปล่าครับคุณลัลน์"

"อ๋อ ไม่มีอะไรค่ะ ว่าแต่คุณธารณ์ได้ทานอะไรหรือยังคะวันนี้"  

ลัลน์หันกลับมาหาคู่สนทนา แม้ใจจะคิดถึงเรื่องอ่ืนมากกว่า แต่คู่สนทนา 

ตรงหน้าเป็นมารยาทที่เธอไม่ควรทิ้ง ธารณ์หัวเราะน้อยๆ ก่อนตอบรับ

"เรียบร้อยแล้วครับ จริงๆ แล้วเช้าๆ แค่กาแฟสักแก้วก็อยู่ท้องไปได้

ถึงเที่ยงแล้วล่ะครับส�าหรับผม"

"เหมือนมินเลยค่ะ งั้นก็ระวังเป็นโรคกระเพาะแบบลัลน์นะคะ  

บอกตรงๆ ว่าไม่สนุกเลย" ค�าตอบของเขาท�าให้ลัลน์นึกถึงมินก่อนตัวเอง 

แล้วก็ตอบกลับไปพร้อมกับหัวเราะสีหน้าแหยๆ

"ควรรักษาให้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับ"

"ไม่ต้องห่วงหรอกครับ ลัลน์มีคนเป็นห่วงมากพอแล้ว" น�้าเสียงห้วน

ของมินดังขึ้นพร้อมกับเจ้าตัวท่ีก้าวเข้ามายืนใกล้ลัลน์ เขายื่นยาและ 

แก้วน�้าตามมาให้พร้อมกับปรับน�้าเสียงให้อ่อนลงเมื่อหันไปหาหญิงสาว 

"ของลัลน์ กินเสียก่อน"

"ขอบใจจ้ะ" ลัลน์รับยามากินอย่างว่าง่าย ไม่ทันได้ดูแววตาของมิน 

ที่มองธารณ์

"ผมขอตัวไปหาพี่นพก่อนนะครับ" ธารณ์ท่ีรู้สึกว่าตัวเองไม่เป็นท่ี 

สบอารมณ์ของเด็กหนุ่มมากนักขอตัว ลัลน์ย้ิมให้ในขณะท่ีมินมองเงียบๆ 

แล้วทรุดตัวนั่งข้างเธอแทนที่ธารณ์ทันที

"ต่ายตามหามินท�าไมเหรอ" ลลัน์ถามสิง่ท่ีค้างคาใจเมือ่ได้อยู่ตามล�าพัง

"ไม่มีอะไรหรอก ถามเรื่องยี่เป็งเท่านั้นเอง ว่าแต่ลัลน์ดีขึ้นหรือเปล่า 
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กลบับ้านดกีว่าไหม จะได้ไปนอนพกั" น�า้เสยีงของมนิฉายแววเป็นห่วงชัดเจน 

เหมือนที่เป็นมาเสมอ

"ตกลงจะอยู่บ้านต่อใช่ไหม นดัต่ายเท่ียวย่ีเป็งเหรอ คบกนัใช่ไหมเนีย่ 

ระวังนะ ตัวเองยังเรียนไม่จบเลย" 

มินยังไม่ให้ค�าตอบเธอว่ากลับมาคราวนี้จะอยู่บ้านได้นานแค่ไหน  

แต่ตอนนี้ลัลน์เริ่มคิดว่าเขาอาจจะอยู่ต่อ…เพราะต่าย

"ถามเรื่องไม่เป็นเรื่องอีกแล้วนะ หมู่นี้ถามบ่อยจริงเรื่องแบบนี้เนี่ย 

อยากให้มินมีใครสักคนเสียทีใช่ไหม"

คราวนี้ลัลน์เริ่มรู ้สึกแปลกๆ ท่ีหัวใจกับการถูกย้อนเข้าให้แบบนี้  

เธอช้อนตามองคนที่ลุกยืนท�าหน้าบึ้ง แววตาดุของเขาท�าให้ลัลน์อ่อนลง

"ไม่ถามแล้วก็ได้ ท�าไมต้องท�าหน้ายุ่งด้วยล่ะ"

"ให้มันแน่นะ ล้างออกจากสมองให้หมดเลยรู ้ไหม ความคิด 

ไม่ได้เรื่องเนี่ย"

"อือ" ตอบไปได้แค่นั้นลัลน์ก็นิ่วหน้าบ้าง ไม่ใช่ด้วยแรงอารมณ์  

หากแต่เป็นเพราะแรงบีบในช่องท้องมากกว่า

"ลัลน์ เป็นอะไรมากไหม…ไหวหรือเปล่า กลับบ้านดีกว่านะ" สีหน้า

ของมินเป็นห่วงชัดเจน เขาลดตัวลงนั่งย่อเข่าให้ใบหน้าอยู่ในระดับเสมอ 

กับเธอ แววตาอาทรร้อนรนท่ีได้เห็นท�าให้ลัลน์ย้ิมออกมาท้ังๆ ท่ีร่างกาย 

ยังคงประท้วงรังแกตัวเอง

"ไม่เป็นไรหรอก กินยาแล้วเดี๋ยวก็หาย ไม่ต้องห่วงหรอก" น�้าเสียง

ของลัลน์อ่อนโยนอยากให้เขาคลายกังวล

"รกัษาให้เป็นเรือ่งเป็นราวดกีว่าไหมลลัน์ มินเป็นห่วงนะรูไ้หม" สหีน้า

ร้อนรนและไม่สบายใจของมินย่ิงท�าให้ลัลน์ย้ิม เธอเอียงศีรษะไปพิงเสา 

หลับตาพริ้มท�าเป็นไม่สนใจ

"ทุกทีเลยลัลน์น่ะ ไม่ค่อยจะฟังมินหรอก"
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ลัลน์ย้ิมอยู่อย่างนั้น ไม่สนใจจะเปิดตามามองดู แต่ก็รู้ดีว่าสายตา 

ของมินจะไม่ห่างไปไหน น�้าเสียงห่วงใยของน้องชายสร้างความอบอุ่น 

ในหัวใจ กลายเป็นความสุขจนเธอไม่ทันสังเกตว่าตัวเองชอบท่ีจะมีมิน 

คอยเป็นห่วงเป็นใยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว

งานเลี้ยงพระผ่านพ้นไปอย่างเรียบร้อย แขกเหรื่อพากันแยกย้าย 

กลับบ้านในขณะท่ีเจ้าบ่าวเจ้าสาวรวมท้ังญาติสนิทต้องเคลื่อนขบวนไปยัง

บ้านของเมธิซ่ึงถูกจัดให้เป็นเรือนหอ เพ่ือด�าเนินข้ันตอนท่ีเรียกว่าจูง 

เข้าห้องตามฤกษ์ที่วางเอาไว้

บ้านของเมธินั้นอยู่ภายในอาณาบริเวณเดียวกับบ้านใหญ่ท่ีคุณภวิช

และลัลน์อาศัยอยู่ เป็นบ้านที่สองพี่น้องอยู่กันมาตั้งแต่พ่อและแม่ยังมีชีวิต 

และแม้ว่าท่านจะจากไปแล้ว เมธิกับมินก็ยืนยันท่ีจะขอพักอยู่ท่ีบ้านหลังนี้

กันสองคนไม่ย้ายขึ้นไปอยู่บ้านใหญ่ ระยะห่างท่ีเรียกว่าเดินไม่ทันเหนื่อย 

ก็ไปมาหาสู่กันได้สบายท�าให้คุณภวิชไม่ติดใจห่วงมากนัก จึงยอมตามใจ

หลานชาย และจากนี้ไปมนัจะเป็นพืน้ท่ีส�าหรบัเมธเิพ่ือก่อร่างสร้างครอบครวั

ของเขาเองเช่นกัน

เพือ่นๆ ของคณุภวชิรวมถงึธารณ์ได้รบัเชิญให้มาทานอาหารกลางวัน

ที่บ้าน และต่างสมัครใจจะไม่ไปรบกวนพิธีการภายในของครอบครัว ลัลน์

จึงให้คนช่วยเตรียมอาหารรับรองไปก่อน แล้วรีบตามไปเป็นส่วนหนึ่งของ

พิธีการ

คู่บ่าวสาวท่ีนั่งเรียบร้อยกลางเตียงแม้จะนั่งนิ่งแต่ใบหน้าย้ิมละไม  

ฟังผูใ้หญ่ให้โอวาท สัง่สอนเรือ่งการครองเรอืน ค�าสัง่สอนให้ถ้อยทีถ้อยอาศยั

กนันัน้มีลลัน์แอบฟังอยูน่อกประต ู ย้ิมน้อยย้ิมใหญ่ตามไปด้วยอย่างอดช่ืนใจ 

ไม่ได้

มือใหญ่อบอุ่นท่ีตามมาวางบนหัวไหล่ท�าให้หันไปมองแล้วก็เห็น 
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แววตายิ้มเป็นประกายของมินสบกลับมา ทั้งเธอและน้องชายก�าลังปลื้มใจ

ไปกับความสุขของพี่เมธิ อ้อมแขนของมินเลื่อนไปโอบไหล่ลัลน์ในยามท่ี

เมธิโอบกอดเจ้าสาวของเขาเอาไว้แทนค�าพูดว่าจะรักและปกป้องคุ้มครอง

หยาไปชั่วชีวิต

"เป็นหัวหน้าครอบครัวไปแล้วพี่ชายของพวกเรา" ลัลน์พูดเสียงเบา

พอให้ได้ยินแค่สองคนกับมิน

"ก็ยังเป็นพี่เมธินั่นแหละ" มินเอ่ยตอบ ดวงตามองพี่ชาย

ท้ังคู่ต้องถอยห่างจากปากประตูเม่ือพิธีการในห้องใกล้สิ้นสุด และ

ผู้ใหญ่ท้ังหมดท�าท่าจะขยับออกมา ลัลน์เชิญให้บิดา มารดา และญาติๆ 

ของหยาไปรับประทานอาหารท่ีให้คนจัดเตรียมไว้รับรอง โดยไม่ลืมหันไป

บอกมินให้ยกส�ารับที่เตรียมไว้ให้เมธิกับหยาเข้าไปในห้อง

คณุภวชิตามไปคอยดแูลแต่กอ็ยู่ได้ไม่นาน เพราะนอกจากจะเป็นห่วง

เพือ่นๆ ของท่านแล้ว ฝ่ายเจ้าสาวท้ังหลายต่างอยากจะแยกย้ายกนัไปเตรยีมตวั 

ส�าหรับงานเลี้ยงฉลองท่ีจะจัดข้ึนตรงลานใหญ่ภายในอาณาบริเวณบ้าน 

ของท่านในตอนเย็นมากกว่า บางส่วนซ่ึงนับได้ว่าเป็นส่วนใหญ่ปักหลัก 

เริ่มเตรียมตัวกันที่บ้านของเมธิเลยทีเดียวเพราะสะดวกที่สุด

ช่างแต่งหน้าท�าผมท่ีมาพร้อมหน้าท�าให้หยาต้องถูกแยกออกมา

เตรียมตัว เวลาท่ียังเหลือนับเป็นค่อนวันท�าให้คุณภวิชไล่เมธิท่ีตื่นเต้น 

นอนไม่หลบัมาเกอืบท้ังคนืให้ไปพกัผ่อนท่ีห้องรบัแขกในบ้านใหญ่ระหว่างท่ี 

ฝ่ายเจ้าสาวเตรยีมตวั แต่หลานชายของท่านกข็อจบัจองห้องนัง่เล่นในบ้าน

ของตัวเองเป็นที่พักงีบเอาแรงมากกว่า

"พี่เมธิเค้ากลัวพี่หยาหาย ไม่ไปนอนพักท่ีบ้านใหญ่หรอกครับ"  

มินแซวพี่ชาย แต่วันนี้เมธิก็อารมณ์ดีเกินกว่าจะอยากเอาคืน เขาหัวเราะ

น้อยๆ แล้วเดินไปล้มตัวนอนเหยียดยาวบนโซฟาไม่สนใจใครๆ อีก

"พ่อจะไปดูแลพวกท่านนพท่ีบ้านใหญ่นะหนูลัลน์ ทางนี้สองพี่น้อง



ฌามิวอาห์43

ดูแลความเรียบร้อยแล้วตามไปก็แล้วกันนะ" เมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรที่น่าห่วง 

คณุภวชิกอ็ยากกลบัไปดแูลเพือ่นร่วมก๊วนท่ีตามมาบ้าน มอืของท่านตบเบาๆ  

บนไหล่ของหลานชาย

"ครับ/ค่ะ" คนสองคนท่ีชอบท�าตัวเป็นคู่แฝดต่างสายเลือดตอบรับ 

แทบจะพร้อมกัน

คุณภวิชย้ิมแล้วเดินจากไป ปล่อยให้เป็นธุระของลัลน์กับมินคอย 

ดูแลอ�านวยความสะดวกให้กับฝ่ายเจ้าสาว กองทัพผู้ช่วยเจ้าสาวเต็มพิกัด 

แม้ดูวุ่นวายแต่ก็เป็นความวุ่นวายท่ีเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม 

ลัลน์จัดการส่งอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปให้ ก่อนจะล่าถอยออกมาเพราะ

เห็นว่าไม่มีอะไรให้ห่วงอีก

"เข้าบ้านไปพกัของเราม่ังดีกว่า ท่ีปวดท้องดข้ึีนหรอืยังลลัน์" มินชวน

"ดีขึ้นแล้วล่ะ มินหิวหรือเปล่า เลยเที่ยงแล้วดูสิ วันนี้พี่ไม่เห็นมินกิน 

อะไรเท่าไรเลย ระวังเป็นเหมือนพี่นะ"

"กาแฟกับปาท่องโก๋ก็อยู่ท้องแล้ว อย่าบ่นนักเลยน่า มินน่ะยังไง 

ก็หาอะไรรองท้องตามเวลาเสมอ ไม่เหมือนลัลน์หรอก ชอบลืมทุกที"  

มินบ่น ท่าทางราวกับพ่อแก่ของเขาท�าให้ลัลน์อดไม่ได้ท่ีจะหัวเราะเบาๆ 

แล้วก้าวเท้าเดินไปพร้อมกัน

"หัวเราะอะไร"

"หัวเราะมินนั่นแหละ แก่เนาะ ปริญญาโทมันท�าให้อายุเพ่ิมขึ้น 

หรือเปล่าเน่ีย" ลัลน์พูดพลางหัวเราะ ยังไม่ทันท่ีมินจะได้ต่อปากต่อค�า 

เสยีงโทรศพัท์มือถอืของเขากดั็งขัดจงัหวะเสยีก่อน ลลัน์หยุดเดนิเพ่ือให้มิน 

รับสายให้เรียบร้อย แต่ก็กลายเป็นว่าเขาก้าวห่างเหมือนอยากคุยโทรศัพท์

เป็นการส่วนตัว ท่าทางของเขาท�าให้หญิงสาวอดนิ่วหน้าไม่ได้

ท�าไมต้องหนีไปคุยไกลๆ ด้วย ไม่อยากให้เธอได้ยินใช่ไหมอาการ 

แบบนี้ 
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แม้พยายามเงีย่หูฟัง แต่ลลัน์กไ็ด้ยินเพยีงแค่ค�าตอบรบั 'ครบั' ของเขา 

เท่านั้น สุดท้ายเลยยอมแพ้ รอกระทั่งเขาวางสายแล้วกลับมาหาเธอ

"ยุ่งเหรอ พรุง่นีพ้ีเ่มธไิปฮันนมูีนแล้ว มินจะกลบัเชียงใหม่เลยก็ได้นะ" 

แม้จะเหงาเวลาท่ีเขากลับเชียงใหม่ แต่สีหน้าติดเครียดของเขาก็ท�าให้ 

ลัลน์เป็นห่วง

"ไล่เหรอ"

"แล้วกัน คนเค้าเป็นห่วงยังจะมาท�าตาขวางใส่อีก เรียนหนักเลย 

เหรอมิน ไหวไหม" น�้าเสียงของลัลน์อ่อนโยน

"ไหวสิ อีกนิดเดียวก็จบแล้วล่ะ เฮ้อ…ถ้าเรียนแล้วอายุมันเพิ่มขึ้นได้

ก็ดีสินะลัลน์ มินอยากอายุมากกว่านี้…สักปีสองปีก็ได้" น�้าเสียงของมิน

จริงจัง เสี้ยวหน้าที่มองเห็นก็เช่นกัน มันท�าให้ลัลน์อดไม่ได้ที่จะมองอย่าง

สนใจ แต่การเดินเคียงอีกท้ังความสูงของเขาท�าให้เธอมองไม่เห็นแววตา 

ที่มองตรงไปตามทางของมินได้ชัดนัก

"ท�าไม เป็นน้องเล็กเนี่ยไม่ชอบหรือไง" ลัลน์ล้อหวังจะให้เขาคลาย

ความเคร่งเครียด คราวนี้มินถอนหายใจก่อนจะหันมามองตาขุ่น

"จะให้บอกกีที่ว่ามินไม่ใช่เดก็เลก็ๆ อายุเนีย่ก็ไม่ได้ต่างจากลลัน์เท่าไร

หรอก เกิดทีหลังไม่กี่เดือนเนี่ยมันเด็กกว่าสักแค่ไหนกัน"

"ยงัไงกเ็กดิทีหลงั ยอมรบัความจรงิดกีว่าว่าพีเ่ป็นพ่ี ว่าไง เมือ่ไหร่จะ

ยอมเรียกพี่ดีๆ หือ" ลัลน์เริ่มสนุก

…แม้จะนานจนเป็นความทรงจ�าที่รางเลือน แต่ลัลน์คิดว่าตัวเองเคย

ได้ยินเขาเรยีกเธอว่าพี ่เวลาผ่านไปนานแค่ไหนแล้วนะท่ีเจ้าน้องชายไม่ยอม

พูดค�านั้นกับเธออีก…อีโก้ของเด็กผู้ชายหรือเปล่านะ…และแม้จะไม่ติดใจ

อะไรมากมาย แต่ลัลน์ก็อดไม่ได้ที่จะชอบแกล้งทวงถามเมื่อมีโอกาส

"ไม่มีวัน! จ�าไว้เลยนะว่าไม่มีวัน" น�้าเสียงมินจริงจังหนักแน่นแล้ว 

สาวเท้าเร็วเดินหนีทันที
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ลัลน์หัวเราะเบาๆ กับท่าทางหัวเสียของน้องแล้วเร่งฝีเท้าก้าวตามไป

ง้อ ท�าทีเป็นชวนคุยเรื่องอ่ืนเพราะรู้ดีว่าไม่ว่าเมื่อไหร่มินก็ไม่เคยโกรธเธอ

ได้จริงจังสักที…ยังคงเป็นมินที่ตามใจลัลน์เสมอ…

เสียงพูดคุยสนุกสนานจากระเบียงข้างบ้านดังแว่วมาขณะท่ีมินและ

ลลัน์ก้าวเข้าบ้านใหญ่ คณุภวชิท่ีแยกกลบัมาก่อนก�าลงัน่ังคุยอยู่กบันพวินทร์ 

นภางค์ ณัฐวัฒน์และภรรยา ซึ่งเป็นสมาชิกก๊วนประจ�าโดยมีธารณ์เพิ่มมา

อีกหนึ่ง

"เรยีบร้อยไหมลลัน์ ทางโน้นขาดตกบกพร่องอะไรหรอืเปล่า" คณุภวิช 

หันมาถามลูกสาวเมื่อเห็นเธอเดินเข้ามา

"เรยีบร้อยดค่ีะพ่อ ทานข้าวกนัเรยีบร้อยแล้วเหรอคะ มอีะไรขาดไปบ้าง 

หรือเปล่า" ลัลน์เดินเข้ามาทรุดตัวนั่งข้างบิดา ถามไถ่ด้วยความเป็นห่วง 

ปนเกรงใจที่ไม่ได้คอยรับรองเป็นเรื่องเป็นราวมากนัก

"เพิ่งจะอิ่มกันนี่เอง พ่อมาทันพอดีเลย ว่าแต่หนูลัลน์กับมินล่ะ  

ได้ทานอะไรหรือยังลูก ไปจัดการให้เรียบร้อยก่อนไหม แล้วเราจะได ้

พาธารณ์ไปเที่ยว" คุณภวิชบอก

"นั่นสิหนูลัลน์ ไปจัดการดูแลตัวเองให้เรียบร้อยก่อนไหม หรือว่า

เหนื่อย พวกพี่ไปกันเองได้นะ" นภางค์เอ่ย

"ไม่เป็นไรค่ะพี่นาย ลัลน์ไปได้ แต่ขอตัวแป๊บเดียวเท่านั้นเอง อืม…

พี่ๆ คุยกันหรือยังคะว่าอยากไปเที่ยวที่ไหน" ลัลน์ถามเป็นเชิงปรึกษา

"ก็ไม่ได้คุยเป็นเรื่องเป็นราวหรอก หนูลัลน์ไปทานข้าวก่อนเถอะ  

เดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็ได้" นพวินทร์บอกด้วยน�้าเสียงเอ็นดู

"นั่นสิหนูลัลน์ ไปเถอะ ไม่ต้องห่วงหรอก" นภางค์สนับสนุนสามี

"บ่ายนีเ้ราคงมีเวลาไม่มากเพราะเดีย๋วจะกลบัมาไม่ทันงานเลีย้งตอนเย็น  

คงไปไหนไม่ได้ไกล…ไปเท่ียววัดท่าตอนกันดีไหมคะ" ลัลน์ยังอยากเสนอ
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ก่อนขอตัว

"อือ ดีเหมือนกันนะ เมื่อเช้าท�าบุญนิมนต์รับพระท่ีบ้านกันแล้ว  

ตอนนี้พวกเราไปวัดบ้างก็ดี…เป็นมงคล" คุณภวิชรับข้อเสนอของลูกสาว

"แต่เห็นทีผมกบัหญิงต้องขอตวันะพ่อนาย เอาไว้เจอกนัตอนงานเย็น

ดีกว่า" ณัฐวัฒน์ขอตัว ดังนั้นคณะทัวร์วัดท่าตอนหลังจากลัลน์และมิน 

รับประทานม้ือเท่ียงเรียบร้อยจึงเหลือเพียงครอบครัวของคุณภวิชและ 

พันต�ารวจเอกนพวินทร์เท่านั้น

ลลัน์รบัหน้าท่ีเป็นไกด์จ�าเป็นให้กบัธารณ์ท่ีจดัเป็นคนต่างถิน่มากท่ีสดุ

ในคณะ ท�าให้ข้างกายในวันนี้นอกจากจะมีมินเหมือนท่ีเคยเป็นเสมอแล้ว 

ยังมีธารณ์ขนาบอีกด้าน ความสงูของชายหนุม่ท้ังสองข่มจนลลัน์กลายเป็น

เด็กเล็กไปถนัดตาทั้งๆ ที่ตัวเองก็จัดเป็นหญิงสาวรูปร่างสูงโปร่ง

คณุภวชิเดินห่างออกไปพร้อมกบันพวนิทร์และนภางค์ คนรุน่เดยีวกนั

คยุถกูคอมีเสยีงหัวเราะดังเป็นระยะ และยังพอจบัค�าพดูได้ว่าเป็นการสนทนา 

ทั่วๆ ไปเท่านั้นเอง

"วัดท่าตอนนี่ต้ังอยู่ในต�าแหน่งท่ีดีมากเลยนะครับ" ธารณ์พูดพร้อม

รอยยิ้มพลางกวาดตามองไปรอบๆ

"คณุธารณ์เป็นซินแสหรอืเปล่าคะ รูไ้หมคะว่ามีซินแสบางท่านบอกว่า

วัดท่าตอนตั้งอยู่บนชัยภูมิที่เรียกว่าภูเขามังกรนะคะ"

"เป็นได้ก็ดีสิครับ ผมจะได้ขอ บ.ก. ท�าคอลัมน์ดูดวงเพิ่มอีกหนึ่ง"

"แหม เอาอย่างนั้นเลยนะคะ" ลัลน์หัวเราะเบาๆ ท่าทางคุยเก่ง 

แต่สภุาพของเขาท�าให้เธอสบายใจ "วดัท่าตอนมีสถานะเป็นพระอารามหลวง 

น่ะค่ะ พื้นที่ค่อนข้างเยอะ กินอาณาบริเวณทอดยาวไปตามไหล่เขาเก้าชั้น  

และแต่ละชัน้ตรงบรเิวณยอดเขากเ็ป็นท่ีประดษิฐานของสิง่ศกัดิส์ทิธิด้์วยค่ะ"

ธารณ์มองตาม ไล่สายตาไปยังยอดเขาสงูสดุซ่ึงเป็นท่ีประดษิฐานของ
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พระบรมธาตุรัชมังคลาจารย์สมานฉันท์ หรือพระเจดีย์แก้ว

"พระบรมธาตรุชัมงัคลาจารย์สมานฉันท์มีท้ังหมดสามช้ันค่ะ ช้ันท่ีหนึง่ 

เป็นช้ันแห่งทานซ่ึงจะมีบันทึกรายนามผู้บริจาค ชั้นท่ีสองเป็นช้ันแห่งศีล

หรือสะพานสายรุ้ง จะมีหยดน�้าคริสตัลตั้งอยู่ตรงดุมล้อของธรรมจักร  

พ้นจากสะพานสายรุง้กเ็ป็นช้ันท่ีสามเรยีกว่าช้ันภาวนา…เป็นท่ีประดษิฐาน

พระเจดีย์แก้วซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุค่ะ มีการเปรียบเทียบว่าสะพาน

สายรุ้งเป็นเส้นทางทอดผ่านจากแดนมนุษย์หรือโลกิยภูมิไปสู่แดนสวรรค์

หรอืโลกตุรภมิู ผู้ได้ท�าบุญร่วมสร้างพระบรมธาตรุชัมังคลาจารย์สมานฉันท์

ก็เหมือนได้เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสะพานสายรุ้งให้แก่เพื่อนมนุษย์สู ่

แดนสุขาวดี"

ลัลน์อธิบายยาวอย่างเต็มใจ แล้วก็เห็นธารณ์ยกมือจรดหน้าอกก่อน

จะก้มศีรษะลงมาบรรจบที่ปลายนิ้ว หันหน้าไปยังพระธาตุซึ่งก�าลังก่อสร้าง

เห็นรูปร่างชัดเจน ภาพของธารณ์ท่ีสุภาพส�ารวม ดวงหน้าสุขุมไม่มีแวว 

ขี้เล่นท�าให้ลัลน์มองแล้วยิ้มน้อยๆ

"อะไรครบั" ธารณ์ท่ีหันกลบัมามองถาม แต่ลลัน์กก็ลบัตัง้ค�าถามบ้าง

"คุณธารณ์ร้อนไหมคะ ที่นี่ตอนกลางวันค่อนข้างร้อนสักหน่อย"

"ก็มีบ้างครับ แต่พอไหว คุณลัลน์ดูท่าทางไม่กลัวแดดเท่าไรนะครับ"

"กลัวท�าไมล่ะคะ แดดแรงๆ อย่างนี้ดีต่อต้นส้มออก แล้วอีกอย่าง  

ว่าจะขอหลายทีแล้ว…อย่าเรียกคุณเลยค่ะ ฟังแล้วดูสูงวัยยังไงไม่รู ้  

เรียกลัลน์เฉยๆ ก็ได้" ลัลน์บอกพร้อมส่งยิ้มไปให้

"งั้นก็ต้องไม่เรียกผมว่าคุณธารณ์ด้วยสิครับ ผมก็ยังอยากดูหนุ่ม 

อยู่เหมือนกันนะ เรียกธารณ์ดีกว่าครับ" ธารณ์บอกกลับไปด้วยน�้าเสียง

สบายๆ

"แหม ให้เรยีกช่ือเลยกแ็ปลกๆ นะคะ อืม งัน้ขอเรยีกพ่ีธารณ์ได้ไหมคะ  

คุณธารณ์อายุมากกว่าลัลน์นี่นา"
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"ไดค้รบั อย่างนอ้ยกย็งัดกีวา่นา้หรอืลุง" ค�าตอบของธารณ์เรียกเสยีง

หัวเราะจากหญิงสาวที่เดินอยู่ข้างกาย

"จะให้เรียกน้าธารณ์ก็ได้นะคะ เพราะดีเหมือนกัน"

"โห ไม่ไหวมั้งครับ พี่ก็แล้วกันครับ ผมยังอยากดูหนุ่มนานๆ"

"หัวเราะอะไรกันหือ" เสียงของนพวินทร์ถามมาอย่างสนใจ ท่าทาง

คุยกันถูกคอระหว่างหนุ่มสาวทั้งสองท�าให้อดทักไม่ได้

"ไม่มีอะไรค่ะพีน่พ พอดคีณุธารณ์เค้าใจด ียอมรบัลลัน์เป็นหลานสาว 

น่ะค่ะ"

"โอ้โห งั้นผมก็ต้องเป็นหลานด้วยสิครับน้าธารณ์ เพราะหนูลัลน ์

เรียกผมว่าพี่" นพวินทร์หัวเราะเสียงดังในขณะที่ธารณ์รีบปฏิเสธเสียงหลง 

ท�าเอานภางค์และคณุภวชิหัวเราะบ้าง แต่ดูท่ามินจะไม่สนกุไปกบัคนอ่ืนด้วย  

ได้แต่เดนิเงยีบไม่พดูไม่จา สหีน้านิง่เรยีบแม้กระท่ังยามท่ีพากนัไปนมัสการ

ท่านเจ้าอาวาส

หยาดน�้าพระพุทธมนต์ท่ีซัดมาเย็นสดช่ืน ภายในบริเวณวิหารท่ี 

ท่านเจ้าอาวาสก�าลังต้อนรับเหล่าอุบาสก อุบาสิกาท่ีมาท�าบุญสงบร่มรื่น 

เสียงกระดิ่งรับสายลมดังแว่วเป็นระยะ ทุกคนก้มลงกราบพร้อมกันอีกครั้ง

เพือ่รบัศลีรบัพรจากท่านเจ้าอาวาส แล้วสายสญิจน์กถ็กูส่งมาให้โดยถ้วนหน้า

ธารณ์มคีวามประสงค์อยากท�าบุญร่วมสร้างพระบรมธาตรุชัมังคลาจารย์ 

สมานฉันท์และก็ได้ลัลน์ช่วยอย่างเต็มใจ นิสัยชอบท�าบุญท�าให้คุณภวิช 

นึกชมชายหนุ่มในใจ ภาพของลัลน์ท่ีช่วยธารณ์ติดต่อวัดเพ่ือขอท�าบุญ 

ดูท่าจะสะดุดตาหลายคนที่มาท�าบุญเช่นเดียวกัน

"เมือ่เช้าแต่งหลานชาย อีกบ่เมิน* จะแต่งลกูสาวใช่ก่พ่อนาย" แม่เฒ่า

คนหนึง่ท่ีน�าลกูหลานมาท�าบุญอดทักไม่ได้ สองหนุม่สาวได้แต่มองหน้ากนั

* ภาษาถิ่นเหนือ แปลว่านาน
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เลิ่กลั่ก ส�าหรับธารณ์นั้นแม้ค�าพูดของแม่เฒ่าจะติดส�าเนียงชาวเหนือ แต่

เขากเ็ข้าใจความหมายท่ีถามเป็นอย่างด ี ในขณะท่ีคณุภวชิและพนัต�ารวจเอก 

นพวินทร์รีบแก้แทน

"โธ่ แต่งอะไรกันป้า ลูกสาวผมยังโสด"

"นี่น้องชายผมครับ มาเที่ยว"

"แหม บ่ต้องเขินหรอกพ่อนาย ท่านนพ…น้องชายหล่อเนาะ สมกับ

หนูลัลน์จริงๆ เลยนะเจ้า"

"ไม่ใช่หรอกป้า หนูลัลน์กับน้องผมเพิ่งรู้จักกันนี่แหละ พอดีน้องผม

เป็นนักข่าว เค้ามาท�าข่าวสวนส้มสารัณน่ะ"

"ใช่แล้วป้า รออ่านข่าวเลยเน้อ คุณธารณ์เนี่ยเป็นนักข่าวเก่งนา"  

คุณภวิชเสริม แต่เหมือนจะยิ่งท�าให้เรื่องวุ่นหนักเข้าไปอีก

"แหม ดีจริงๆ เลยพ่อนาย มีลูกเขยเป็นนักข่าว จะได้ช่วยกันโฆษณา

ส้มบ้านเราเนาะ ช่วยกันท�ามาหากิน"

ท่าทางย่ิงพูดย่ิงเข้าเนื้อท�าให้สุดท้ายลัลน์ได้แต่ส่ายหน้าไม่รู้จะว่า 

ยังไง เมืองเลก็ๆ และวิถชีนบทท่ีเรือ่งราวสกัเรือ่งไม่เคยหยดุท่ีคนคนเดียว…

ไม่นานหรอก เรื่องนี้คงแพร่ไปทั่ว

"เป็นอย่างนั้นไปเสียอีก คนเรานี่ยังไงนะ บอกอะไรก็ไม่ฟัง ท�าไม 

ชอบคิดเองเออเองแบบนี้เนี่ย" นพวินทร์บ่น

"ช่างเถอะท่านนพ ยังไงเดี๋ยวอีกไม่กี่วันธารณ์ก็กลับแล้ว ก็คงลือกัน

ได้สกัพกัแล้วกห็ายเพราะคงไม่มีอะไรให้ได้ลอืกนัมากไปกว่านีอ้กี แล้วอีกอย่าง  

เดีย๋วกมี็หัวข้อใหม่ให้ลอืกนัสนกุกว่า" คุณภวชิเอ่ยอย่างเข้าใจโลก ท่านผ่าน

อะไรมาเยอะ…วันที่ล้มละลาย คนที่สมน�้าหน้าแล้วเหยียบซ�้าก็เจอมามาก 

ดังนั้นค�าคนจึงไม่ใช่อะไรที่จะท�าให้ท่านคิดมากได้อีกแล้ว

"ไอ้ผมมันก็ห่วงกลัวจะเป็นข่าวลือนี่แหละ เดี๋ยวได้พูดกันท่ัวแน่"  

นพวินทร์บ่นพึมพ�าตรงกับใจของธารณ์ ในขณะท่ีคุณภวิชกลับพูดเป็น 
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เรื่องเล่น

"ไม่เห็นยากเลย น้องชายท่านนพนัน่แหละต้องรบัผดิชอบลกูสาวผม"

"อ้าว เด๋ียวผมเอาจรงิ ยุธารณ์ข้ึนมา พ่อนายอย่าเอาส้มท่ีสวนไล่ขว้าง

หัวน้องผมนะ" แล้วคนรุน่ใหญ่สองคนกห็ยอกกนัสนกุโดยไม่ได้หันมาสนใจ

คนหนุ่มสาวที่เดินตามมาอีกเลย

"ขอโทษนะครับ เลยท�าให้ลัลน์เสียหาย"

"ไม่เป็นไรหรอกค่ะ อย่าคิดมากเลย ค�าคนมันท�าร้ายเราเมื่อเราฟัง

และคิดตามเท่านั้นแหละค่ะพี่ธารณ์" ลัลน์บอก เธอเองก็คิดเหมือนพ่อ

'อันนินทากาเลเหมือนเทน�้า ไม่ชอกช�้าเหมือนเอามีดมากรีดหิน  

แม้องค์พระปฏิมายังราคิน คนเดินดินหรือจะสิ้นคนนินทา' ข้อความนี ้

เป็นจริงเสมอ

"ผมว่าทางที่ดีคุณรีบสัมภาษณ์แล้วเก็บข้อมูลให้เรียบร้อยไวๆ ก็ดีนะ 

ย่ิงอยู่นานลลัน์ย่ิงเสยีหายมากขึน้เท่านัน้" มินพดูด้วยน�า้เสยีงแบบท่ีเรยีกว่า

มะนาวไม่มีน�้าจนลัลน์ต้องปราม

"มิน ท�าไมพูดแบบนั้นล่ะ เสียมารยาทน่า"

"แล้วมินพูดไม่ถูกตรงไหนล่ะ คอยดูสิ ไม่เกินพรุ่งนี้หรอกจะได้ลือกัน

ทั้งตลาด"

"มิน!" คราวนี้ลัลน์ไม่เพียงท�าเสียงดุเท่านั้น ใบหน้าเรียบตึงไม่พอใจ

ชัดเจน เธอรู้ว่าอะไรจะตามมากับค�าลือของผู้คน แต่มารยาทท่ีดีในฐานะ

เจ้าบ้านเป็นสิ่งที่ละเลยได้อย่างนั้นหรือ ในเมื่อผู้ชายคนนี้มาเพื่อประโยชน์

ส่วนหนึ่งของสวนส้มสารัณ

ธารณ์ยิ้มโดยไม่พูดอะไร แววตาขุ่นขวางอีกท้ังท่าทางหลายอย่างท่ี

แสดงชัดว่าไม่พอใจในตวัเขาท�าให้ธารณ์รูส้กึแปลกๆ กบัเดก็หนุม่ท่ีคณุภวิช 

บอกว่าเป็นหลานชาย…ลูกของเพื่อนรัก และหญิงสาวที่อยู่ข้างกายบอกว่า

เป็นน้อง
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หลานหรอืน้อง...ท�าไมเขาถงึได้รูส้กึไม่สนทิใจกบัสิง่ท่ีได้รบัรูส้กัเท่าไรเลย  

สัญชาตญาณของลูกผู้ชายหรือว่าเขาคิดมากไปเองกันนะ...
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สายลมพัดแผ่วเบาช่วยบรรเทาความร้อนในช่วงเวลาบ่ายจัด สวน 

หลังบ้านท่ีมีเปลนอนแขวนอยู่มุมหนึ่งยามนี้มีร่างระหงยึดครอง ดวงตา 

ปิดสนทิแม้จะถอืหนงัสอืนยิายอยู่ในมือ สายสดี�าเส้นเลก็ๆ จากหูท้ังสองข้าง

บอกให้รูว่้าเวลานีส้ิง่ท่ีเจ้าตวัล่องลอยความนกึคดิไปกบัมนัน่าจะเป็นเสยีงเพลง 

มากกว่าเรื่องราวในหนังสือ

มินค่อยๆ ผ่อนจังหวะการเดินให้เบาลง เพราะไม่อยากรบกวน 

คนท่ียังไม่ม่ันใจว่าเพยีงแค่นอนพกัสายตาหรอืว่าหลบัไปแล้ว เขาก้าวเข้าไป

จนใกล้ ดวงตามองใบหน้าท่ียังคงหลบัพริม้ หลงักลบัมาจากเท่ียววัดท่าตอน

ทั้งหมดก็แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อน และเตรียมตัวส�าหรับงานเลี้ยงฉลอง

แต่งงานท่ีจะมีข้ึนในช่วงเย็นของวนันี ้ท้ังฝ่ายเจ้าภาพคอืท่ีบ้านของคณุภวิช 

และผู้ที่จะมาเป็นแขกอย่างครอบครัวของพันต�ารวจเอกนพวินทร์

ลัลน์นั้นหลังจากเอ็ดมินท่ีท�าท่าทางเสียมารยาทกับธารณ์ไปแล้วก็ 

แยกไปดูเมธิและหยาอีกครั้ง ปล่อยให้มินไปตรวจความพร้อมของสถานที่

จัดงานเลี้ยงฉลองแต่งงานในตอนเย็นเพียงล�าพัง

ความเรยีบร้อยท่ีน่าพอใจของสถานท่ีไม่ว่าจะเป็นอาหารหรอืเครือ่งเสยีง 

บทที่

3
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รวมถึงรายละเอียดปลีกย่อยอ่ืนๆ ท�าให้มินวางใจ เมื่อธุระเรียบร้อยเขา 

กเ็ริม่มองหาลลัน์เหมอืนท่ีเป็นมาเสมอ ผูค้นจากฝ่ายเจ้าสาวเตม็บ้านตวัเอง

บอกให้มนิรูต้ัง้แต่ยังไม่ก้าวเข้าไปว่าลลัน์น่าจะปลกีตวัออกมาแล้วเหมือนกนั  

เพราะเธอไม่ชอบความวุ่นวาย เขาจึงเปลี่ยนทิศทางมายังท่ีนี่ ท่ีซ่ึงเขา 

รู้ดีว่าเป็นสถานที่โปรดของเธอ แล้วก็พบลัลน์จริงๆ อย่างที่คิด

"หลับหรือเปล่าลัลน์" มินเรียกเบาๆ แต่เม่ือไม่มีทีท่าว่าหญิงสาว 

จะรู้สึกตัวก็ตัดสินใจเอ้ือมมือไปหาหนังสือท่ีลัลน์ถือเอาไว้ เพียงออกแรง

ขยับเบาๆ หนังสือนั้นก็เลื่อนออกมาได้โดยง่าย บอกให้รู้ว่าเธอคงเพลีย 

และน่าจะหลับสนิท

"ลัลน์…" มินลองเรียกอีกครั้ง แต่ก็ไม่มีปฏิกิริยาใดๆ ตอบกลับมา 

เขาจึงหันไปหาเก้าอ้ีไม้ใกล้ๆ ยกมาวางแล้วนั่งอยู่อย่างนั้นโดยท่ีสายตา 

ยังคงไม่เคลื่อนจากใบหน้าของเธอ

รมิฝีปากบางสชีมพรูะเรือ่ตามธรรมชาตท่ีิคล้ายยกมุมน้อยๆ ของลลัน์

ท�าให้ใบหน้าของเธอดูอ่อนละมุนราวกับก�าลังยิ้ม และคนมองที่อ่อนวัยกว่า

ก็อดไม่ได้ท่ีจะย้ิมตาม มือเอ้ือมไปไล้ไรผมท่ีสายลมพัดปรกแก้มให้อย่าง

อ่อนโยน

"ท�าไมถึงชอบย�้านักนะว่าตัวเองเป็นพี่…หาทางเสือกไสไล่ส่งให้มิน 

มีผู้หญิงอ่ืน อยากให้มินมีใครแล้วไปห่างๆ หรือเปล่าลัลน์" มินพูดเบาๆ 

ราวกับร�าพันอยู่กับตัวเอง

ตั้งแต่เล็กจนโตเขาผูกพันกับเธอ ต่อให้หญิงสาวอายุมากกว่า แต่ 

ตลอดมาลัลน์คือผู้หญิงที่สวยที่สุด ดีที่สุดในสายตาเขา มันเป็นความรู้สึก 

ท่ีมินได้แต่เก็บไว้เงียบๆ ในใจเพราะไม่รู ้ว่าจะมีใครยอมรับได้แค่ไหน  

มินไม่ได้กลัวอะไรมากไปกว่าทุกคนจะกีดกันไม่ให้เขามีโอกาสใกล้ชิดเธอ

อีกต่อไป แต่ก็หวังว่าสักวันจะมีโอกาสบอกให้เธอได้รู้…เพียงแต่เขาจะ 

พร้อมกว่านี้อีกสักนิด
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เหตุการณ์ในวันนี้ที่วัดท่าตอนสร้างความไม่พอใจให้กับมิน ยิ่งได้ยิน

ค�าของชาวบ้านและท่าทางไม่ใส่ใจของผูเ้ป็นลงุกย่ิ็งไม่ชอบใจ ท่าทางคยุกนั

ถูกคอของลัลน์และนายนักข่าวจากกรุงเทพฯ นั่นอีก ความรู้สึกบางอย่าง

บอกเขาว่าธารณ์อาจจะกลายเป็นศัตรูหัวใจที่น่ากลัว

"เอ็ดมินเพราะผู้ชายคนอื่น…โกรธมินเหรอลัลน์ มินหวงลัลน์… 

หาทางป้องกนัไม่ให้คนอ่ืนเอ้ือมมือมาแตะต้องคนท่ีมินรกัไม่ได้อย่างนัน้เหรอ  

ท�าไมไม่รู้ใจมินบ้างนะ"

นับตั้งแต่แน่ใจในความรู้สึกของตัวเอง มินจะตามติดไม่เคยยอมให้

ลัลน์ห่างสายตา เขาไม่ต้องการให้เธอมีโอกาสไปสร้างความผูกพันกับใคร 

และพอใจกับอุปนิสัยของลัลน์ที่ไม่ชอบพบปะผู้คน มินเริ่มวางใจในตัวลัลน์

ท่ีจะไม่มีวันหันไปมองใครง่ายๆ แล้วเริ่มวางแผนชีวิตสร้างความมั่นคง 

เพื่อให้ตัวเองเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดส�าหรับเธอ และยุ่งอยู่กับมันทั้งๆ ที่ไม่เคย

อยากห่างลลัน์ไปไหนไกล ทุ่มเทเตม็ท่ีด้วยความหวงัเดยีวท่ีหล่อเลีย้งหัวใจ

คือเพื่อจะได้มีสิทธิ์กลับไปยืนข้างลัลน์ชั่วชีวิต

ระยะทางห่างไกลในช่วงเวลาปีกว่าๆ อาจดูไม่นานส�าหรับใครๆ แต่

ส�าหรับมินมันเนิ่นนานและทรมานทุกเสี้ยววินาที เพราะหัวใจโหยหาและ 

คิดถึงลัลน์เสมอ ได้แต่อาศัยความหวังและความเช่ือว่าลัลน์จะอยู่ท่ีนี่… 

ที่สวนส้มสารัณ รอเขาปลุกปลอบหัวใจให้อดทน มีก�าลังใจที่จะท�าทุกอย่าง

ให้ลลุ่วงจนตวัเองพร้อมท่ีจะมาหา…มาบอกเธอถงึความรูส้กึท้ังหมดในหัวใจ

"ออื…" เสยีงคล้ายละเมอจากรมิฝีปากบางท�าให้มนิชะงกักลัน้ลมหายใจ  

แต่เม่ือเห็นว่าลลัน์ยังคงหลบัใหลอย่างเป็นสขุ ปลายนิว้ของเขากข็ยับอีกครัง้  

ค่อยๆ แตะแผ่วเบาบนรมิฝีปากของลลัน์ ดวงตาของเขาทอประกายอ่อนโยน  

แม้กระนั้นก็มีแววหวาดหวั่น

"รอมนิอีกหน่อยเถอะนะลลัน์ อย่ารกัใคร…อย่าผกูพนักบัใคร ได้โปรด…"
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"ลัลน์" เสียงเรียกช่ือแทนเสียงเพลงท่ีเธอหลับใหลไปพร้อมกับมัน 

ท�าให้ลัลน์ขยับตัวน้อยๆ ก่อนปรือตาข้ึน มือของมินท่ีลูบเบาๆ บนแขน 

บอกให้รู้ว่าเขาตั้งใจปลุกเธอให้แผ่วเบาที่สุด

"มิน…กี่โมงแล้ว" ลัลน์ถามพร้อมกับขยับตัวย้ิมรับรอยย้ิมของมิน  

หูฟังเครื่องเล่นเพลงที่น่าจะหลุดตอนเผลอหลับตกอยู่ข้างตัว ปลายสายตา

มองเห็นหนังสือท่ีจ�าได้ว่าตัวเองก�าลังอ่านเพลินก่อนผล็อยหลับไปวางอยู่

บนโต๊ะใกล้ๆ

"จะห้าโมงแล้ว ไปอาบน�า้แต่งตวัดไีหม จะไปท�าผมท่ีฝางด้วยหรอืเปล่า  

มินขับรถให้นะ" มินบอกพร้อมกับยื่นแก้วน�้าผลไม้ปั่นเย็นจัดมาให้

"ไปท�าไม ไม่ต้องหรอก พี่ไม่ใช่เจ้าสาวสักหน่อย" ลัลน์เหวี่ยงขาจาก

เปลลงไปแตะพื้น มือย่ืนไปรับแก้วมาดื่ม ความเย็นจัดท่ีปรี๊ดข้ึนศีรษะ 

ท�าให้เธอนิ่วหน้าน้อยๆ เพราะร่างกายปรับตัวไม่ทัน

"อย่ารีบสิ"

"จ้ะพ่อแก่ข้ีบ่น อร่อย…ขอบใจนะมิน ไม่มีใครรู้ใจพ่ีเท่ามินจริงๆ"  

ลัลน์บอก น�้าแอปเปิ้ลเขียวบีบมะนาวปั่นเป็นเครื่องดื่มที่เธอโปรดปรานมา

ต้ังแต่ไหนแต่ไรแล้ว ออกจะผิดวิสัยลูกสาวเจ้าของสวนส้มสักหน่อย แต ่

หากเป็นส้มแล้วลลัน์ชอบแกะเปลอืกทานจากลกูเลยมากกว่า ไม่จ�าเป็นต้อง

คั้นน�้าหรือปรุงแต่งให้เปลี่ยนไปหรอก

"หายโกรธมินหรือยัง" น�้าเสียงเอาใจและประโยคนี้ของมินท�าให้ลัลน์

ขมวดคิ้ว แววตาง้องอนที่ทอดมองท�าให้ยิ่งสงสัย

"โกรธ? อะไรเหรอ อ้อ เรื่องพี่ธารณ์"

ช่ือของคนท่ีไม่ถกูชะตาท�าให้มินเกอืบชกัสหีน้า ดว่ีายังพอมีสตเิตอืน

ตัวเองว่าท่ีอยากได้ตอนนี้คือให้เธอหายโกรธ ท่าทางเหมือนลืมไปแล้ว 

ของลัลน์ท�าให้เขานึกโล่งใจ…ผู้ชายคนนั้นไม่ได้ส�าคัญพอให้เธอจ�าได ้

ตลอดเวลา…
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"ไม่โกรธแต่ไม่อยากให้ท�าแบบนัน้ มนัดเูสยีมารยาทและจะเสยีน�า้ใจกนั 

กับพี่นพ เข้าใจไหมมิน"

"มินจะอยู่บ้านอกีสกัพกันะ อาจจะอยู่จนเลยย่ีเป็ง" แม้จะอยากเถยีงใจ 

แทบขาดเร่ืองมารยาทกบัคนท่ีเขาไม่เห็นว่าควรได้รบั แต่มินกเ็ลอืกท่ีจะคยุ

เรื่องอื่นแทน ความรู้สึกหวั่นไหวหวาดระแวงท�าให้มินตัดสินใจจะอยู่บ้าน 

อีกสักพัก อย่างน้อยก็จนกว่าจะมั่นใจว่าธารณ์จะกลับไปเสียก่อน

"หือ อยู่ได้แน่เหรอ จะอยู่เท่ียวยี่เป็งกับต่ายเหรอ" ลัลน์อดไม่ได้ 

ท่ีจะถาม สีหน้าระแวงสงสัยของเธอท�าให้มินถอนหายใจ มองตอบด้วย 

แววตาขุ่นกึ่งตัดพ้อ

"ไม่เกี่ยวกับต่าย บอกว่าไม่มีอะไรๆ จะไม่เชื่อกันเลยใช่ไหม เดี๋ยวนี้

ค�าพูดของมินเชื่อไม่ได้แล้วส�าหรับลัลน์หรือเปล่า"

"โธ่…มินก็ พ่ีก็ถามไปอย่างนั้นเอง ไหนบอกว่ายุ่งนี่นา อยู่ได้… 

ไม่เป็นไรแน่นะ" ลัลน์เปลี่ยนน�้าเสียงเป็นง้อ นึกดีใจท่ีเขาจะอยู่บ้านนาน 

อีกสักหน่อยแต่ก็เป็นห่วง

มินถอนหายใจ หันมามองสบตาลัลน์แล้วก็แพ้ใจเหมือนทุกที

"อยู่ได้สิ มินจะอยู่ปล่อยโคมกับลัลน์ก่อนแล้วค่อยกลับไปเรียน  

ว่าแต่ลัลน์ไปอาบน�้าแต่งตัวดีไหม มินต้องไปช่วยพี่เมธิดูเรื่องสถานท่ี 

อีกรอบก่อนแขกมา"

"พี่ไปช่วยดกีว่า แล้วใกล้ๆ เวลางานเริม่ค่อยไปอาบน�า้ก็ได้" ลลัน์บอก

แล้วก้มลงดดูน�า้ผลไม้ป่ันอกี ส่งมือข้างท่ีว่างไปให้มนิช่วยฉุดเธอลกุจากเปล

"โธ่ ห่วงอะไรล่ะ มินดูแลเองได้น่า ไปอาบน�้าแต่งตัวสวยๆ ดีกว่า  

มินอยากเห็น"

"คงมีแต่มินคนเดียวล่ะม้ังท่ีอยากเห็นพี่สวยวันนี้ เพราะใครๆ เค้าก็

มาดูเจ้าสาวทั้งนั้น ไม่รู้ว่าป่านนี้พี่หยาเค้าแต่งตัวเสร็จหรือยัง มินแวะไปดู

มาบ้างหรือเปล่า" ลัลน์ถามถึงนางเอกของงานฉลองในค�่าคืนนี้



ฌามิวอาห์57

"ปล่อยเค้าเถอะน่า อย่าไปห่วงนักเลย ญาติๆ ของพ่ีหยาเยอะแยะ 

เค้าดูแลกันเองได้" มินบอก

"แล้วตัวเองล่ะเอาข้าวของไปไว้ท่ีบ้านใหญ่หรือยัง คืนนี้กลับเข้าไป

นอนที่บ้านตัวเองไม่ได้แล้วนะรู้ไหม" ลัลน์ถามต่อด้วยความเป็นห่วง คืนนี้

บ้านท่ีมินและเมธิอาศัยร่วมกันมาตลอดจะถูกจัดให้เป็นเรือนหอ คุณภวิช

จึงชวนหลานชายคนเล็กให้มาพักด้วยกันท่ีบ้านใหญ่ เพ่ือให้คู่บ่าวสาวได้ 

มีเวลาเป็นส่วนตัวในคืนพิเศษนี้

"เรียบร้อยแล้ว ไม่ต้องห่วงหรอก แค่คืนเดียวไม่ต้องมีอะไรมาก  

พรุ่งนี้พี่เมธิไปฮันนีมูน มินก็กลับไปนอนที่บ้านได้เหมือนเดิมแล้ว"

"พี่เมธิบอกว่ามินจะขอปลูกบ้านที่สวน เอาจริงเหรอ"

"จริงสิ พี่เมธิเค้ามีครอบครัวของเค้าแล้ว มินก็อยากแยกไปให้พี่เมธิ 

ได้มีพ้ืนท่ีส�าหรับครอบครัวตัวเองเป็นเรื่องเป็นราวน่ะ อีกไม่กี่เดือนมิน 

กเ็รยีนจบ…เลยว่ากลบัมาอยู่บ้าน หลงัจากนัน้จะขอไปปักหลกัท่ีสวนเลยด้วย"  

มินเปรยถึงโครงการในอนาคตอันใกล้อย่างมีความสุข

…นอกจากจะแยกไปให้พี่ชายได้มีพื้นท่ีส�าหรับตัวเองแล้ว มินเอง 

กจ็ะได้มีพืน้ท่ีส�าหรบัครอบครวัของเขาท่ีเฝ้าหวงัรอคอยมาตลอดเช่นกนั…

"มีครอบครัวไปแล้วเนาะพี่ชายคนโตของเรา เหงาไหมมิน"

"ไม่เหงาหรอก มินยังมีลัลน์นี่นา ท�าไมต้องกลัวว่าจะเหงา ลัลน ์

ต่างหาก เวลามนิไปเรยีนในเมืองเหงาไหม คดิถงึมินบ้างไหม" มินตัง้ค�าถาม

โดยไม่หันมามอง ยังคงก้าวเดินรกัษาจงัหวะแม้ในใจจะรอฟังค�าตอบของเธอ 

อย่างใจจดใจจ่อ

ลลัน์ปรายสายตาไปมอง ตวัเองท้ิงบ้าน เอาแต่อยู่ในเมอืงไม่ยอมกลบั 

คราวนีท้�าเป็นมาถามหาความคิดถงึ สหีน้าของคนเดนิเคยีงท่ีแม้จะนิง่เรยีบ

เหมือนเป็นปกติ แต่คนท่ีโตมาด้วยกันรู้ดี…มินก�าลังรอฟังค�าตอบ…แล้ว

รอยยิ้มเหมือนเด็กซนก็ฉายขึ้นมาในแววตาของลัลน์
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"ก็มบ้ีางนะ เพราะเวลามินไม่อยูไ่ม่มีคนขับรถให้ ไม่มีคนคอยตามไป

กนิข้าว ไม่มคีนป่ันน�า้ผลไม้ให้กนิ แล้วก็ไม่ม…ี" น�า้เสยีงของลลัน์เรือ่ยเอ่ือย

สบายๆ

"พอเลยๆ เห็นมินมีประโยชน์แค่เรื่องแบบนั้นอยู่ได้" น�้าเสียงคล้าย 

ติดน้อยใจของเขาท�าให้ลัลน์หัวเราะน้อยๆ พลางเอื้อมมือไปคล้องแขนเขา

เอาไว้ แม้ปากจะแกล้งไปอย่างนั้นแต่ลัลน์รู้ดีแก่ใจว่าเขามีความหมายกับ

เธอมากกว่านั้น

…คนที่เติบโตมาด้วยกัน…ใกล้ชิด…ผูกพัน…

"คดิถงึส ิเรามกีนัแค่นีเ้อง มีพ่อ มีพีเ่มธ ิมีพี ่แล้วกมิ็น ถ้าไม่คดิถงึกนั 

แล้วจะให้คิดถึงใครจริงไหม" ลัลน์พูดอย่างอารมณ์ดีโดยไม่สะกิดใจเลยว่า

คนฟังจะรู้สึกและมีความหวังเพียงใดกับค�าพูดของเธอ
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งานเลี้ยงฉลองการแต่งงานของผู ้จัดการสวนส้มสารัณท่ีเป็นถึง 

หลานชายเจ้าของสวนมีแขกมาร่วมแสดงความยินดีคับค่ัง ผู้คนท้ังจาก

แม่อาย ฝาง และท่าตอนมากันพร้อมหน้า แทบจะเรียกได้ว่าผู้หลักผู้ใหญ่

มากันครบ บางคนมาจากเชียงรายหรือตัวเมืองเชียงใหม่ ท้ังนี้ส่วนใหญ่ 

ก็เพื่อให้เกียรติคุณภวิชเป็นส�าคัญ

คู ่บ่าวสาวยิ้มรับค�าอวยพร คอยต้อนรับแขกเหรื่อหน้าชื่นสดใส 

ไม่รู ้จักเหน็ดจักเหนื่อยท่ีบริเวณซุ้มดอกไม้หน้างาน ลัลน์มองหาแล้ว 

ขยับเข้าไปใกล้เพื่อส่งแก้วน�้าสองแก้วในมือไปให้

"น�้าหน่อยไหมพี่เมธิ พี่หยา"

"ขอบใจนะหนูลลัน์" เมธเิอ้ือมมือไปรบัแก้วมายืน่ส่งให้หยาได้จบิก่อน 

ลัลน์ไล่สายตาตามพ่ีชายท่ีทอดมองเจ้าสาวอย่างอ่อนโยนแล้วอดไม่ได้ 

ที่จะยิ้ม

"วันนี้พี่หยาสวยเหมือนเจ้าหญิงเลย จริงไหมพี่เมธิ"

"วันไหนๆ ก็สวย ไม่ใช่เฉพาะวันนี้หรอก"

"แหม หวานนะคะท่านผู้จัดการเมธิ" ท่าทางของพ่ีชายท�าให้ลัลน์ 

บทที่

4
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อดหมั่นไส้ไม่ได้จนต้องท�าเสียงล้อ "แต่พูดแบบนี้แสดงว่าวันนี้ท่ีพ่ีหยา

เหนื่อยให้ช่างจัดการแต่งโน่นนี่ไม่มีบ่นสักค�าไม่มีประโยชน์งั้นสิ"

"โธ่หนูลัลน์ อย่ามาท�าเสียเรื่องน่า วันนี้หยาสวยท่ีสุดเลยจ้ะ ยิ่งอยู ่

ในชุดนี้ยิ่งสวยกว่าใครๆ"

"งั้นคืนนี้พี่หยาก็ใส่ชุดนี้นอนนะ อย่าถอดเลย ให้คุณเจ้าบ่าวได้ดู

นานๆ" ลัลน์รีบแกล้งต่อทันทีเมื่อสบช่อง ในขณะที่เจ้าสาวได้แต่ยิ้มเขิน

"หนูลัลน์ เดี๋ยวเหอะ อย่ามาท�าชี้โพรงนะ" เมธิโวยวายกลับรวดเร็ว 

โดยมีเจ้าสาวและลัลน์ประสานเสียงหัวเราะเข้าคู่

"หัวเราะอะไรกนั" มนิท่ีก้าวเข้ามาใกล้ถาม เขามองหาลลัน์อยูพั่กใหญ่

จนได้เห็นว่าเธออยู่ตรงนี้กับพี่ชายนั่นเอง

"อ้าวมิน…มาถ่ายรูปหน่อยสิ ยังไม่ได้ถ่ายรูปพี่น้องเลย" เมธิชวน

พร้อมกบัเรยีกช่างภาพ แต่มนิก็ไม่ยอมถ่ายรปูกบัเจ้าบ่าวเจ้าสาวเพียงล�าพัง 

กลับรั้งให้ลัลน์มายืนใกล้จนได้

"สวยจัง นานๆ จะเห็นลัลน์สวมกระโปรงสักที" มินกระซิบบอก 

เมื่อต้องถอยห่างจากคู่บ่าวสาวเพื่อให้แขกคนอื่นได้มีโอกาสถ่ายรูปบ้าง

ลัลน์ก้มลงมองตัวเอง ร่างระหงในชุดกระโปรงเนื้อผ้าพลิ้วยาว 

เพียงระดับเข่า และขาเรียวยาวบนรองเท้าสานส้นสูงบนเนื้อตัวเธอเป็น 

สิ่งท่ีไม่ค่อยมีให้เห็นบ่อยอย่างท่ีมินเกริ่น ก็มันไม่มีโอกาสอะไรให้สวม  

และงานในสวนส้มจะให้เธอแต่งอย่างนี้ไปให้หกล้มหรือยังไงกัน

"ชมแล้วถ้าเห็นพี่เดินหกล้มเพราะไอ้ส้นสูงนี่ก็อย่าแซวล่ะ" ลัลน์

กระซิบกลับ กลิ่นน�้าหอมอ่อนๆ จากร่างกายเธอท�าให้มินย้ิม…น�้าหอม 

ที่เขาเคยซื้อมาฝาก

"พี่นพ พี่นาย พี่ธารณ์ สวัสดีค่ะ" แขกกลุ่มใหม่ที่เพิ่งมาถึงท�าให้ลัลน์

ส่งเสยีงทักอย่างร่าเริงแล้วยกมือไหว้ท�าความเคารพ ไม่ทันได้หันไปมองว่า

ชายหนุ่มข้างตัวสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นแบบไหน
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"โอ้โห หนูลัลน์สวมกระโปรงสวยจัง" นภางค์ทักตั้งแต่ยังเดินมา 

ไม่ถึงตัว

"นานๆ ทีน่ะค่ะ อย่าทักมากสิคะ เดี๋ยวลัลน์เขินได้วิ่งกลับเข้าบ้าน 

ไปเปลี่ยนกันพอดี" ลัลน์ตอบน�้าเสียงร่าเริงเปิดเผยตามนิสัย

"งั้นต้องถ่ายรูปไว้ด้วยกันหน่อยนะหนูลัลน์ นานๆ ที มาๆ" นพวินทร์

ชักชวนให้ลลัน์ก้าวเข้าไปถ่ายรปูร่วมกบัคณะของท่านพร้อมกบัเจ้าบ่าวเจ้าสาว  

ธารณ์ก้าวเข้าไปยืนข้างๆ เธอพร้อมกับรอยยิ้มอย่างสุภาพอบอุ่น

"ยืนระวังนะคะ เดี๋ยวลัลน์เผลอเหยียบเท้าเข้าให้ ไม่ค่อยคุ้นกับส้นสูง

สักเท่าไรน่ะค่ะ"

"ให้เกาะแขนเอาไหมครับ แต่อย่างที่พี่นายบอก หนูลัลน์ใส่กระโปรง

สวย" น�้าเสียงของธารณ์อ่อนโยนสุภาพ ไม่มีวี่แววเกี้ยวพาราสีให้อึดอัดใจ

สกันดิ แต่ลลัน์กอ็ดไม่ได้ท่ีจะเขนิและรูส้กึวบูวาบในทรวงอกเพราะไม่คุน้เคย

กับค�าชม โดยเฉพาะค�าชมจากชายหนุ่ม

เธอเอียงหน้าไปย้ิมน้อยๆ แล้วหันกลับไปมองกล้องรวดเร็ว แก้มท่ี

แดงระเรื่ออย่างเป็นธรรมชาติและรอยย้ิมของหญิงสาวท่ีเขินอายซ่ึง 

ไม่ค่อยมีให้เห็นนักจากลัลน์ท�าให้มินท่ียืนห่างก�ามือแน่น แววตาขุ่นมอง

อย่างไม่ชอบใจนัก

"พี่มิน"

มินหันตามเสียงเรียกแล้วก็เห็นต่ายโผเข้ามาหา มุมปากของเขา 

ยกน้อยๆ เพื่อส่งรอยย้ิมสุภาพ แม้จะเพียงนิดเดียวแต่คนท่ีได้รับก็พอใจ  

เด็กสาวในชุดกระโปรงสายเดี่ยวสีหวานผมยาวประบ่า ใบหน้าแต้ม 

เครื่องส�าอางสดใสขยับเข้ามาใกล้พร้อมกับเอื้อมมือมาเกาะแขนมินด้วย

ความดีใจ

"พี่มินนั่งตรงไหนคะ ขอต่ายไปนั่งด้วยคนได้ไหม"
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"อ้อ…พี่เป็นพิธีกร ไม่นั่งโต๊ะไหนเป็นเรื่องเป็นราวหรอก คงต้อง 

อยู ่ ใกล้เวที" มินตอบ ขบวนของนพวินทร์ท่ีท�าท่าจะขยับไปหาท่ีนั่ง 

โดยมีลัลน์รับดูแลท�าให้เขาชะเง้อมองตาม

"งั้นต่ายไปอยู่ด้วยนะ" ต่ายยังคงพยายาม

"อย่าเลย ต่ายมากับใคร ท่ีบ้านหรือเปล่า ไปนั่งกับท่ีบ้านเถอะนะ"  

มนิตอบท้ังๆ ท่ีไม่ได้หันมามองต่าย ได้แต่นกึห่วงว่าลลัน์จะคลาดสายตาไป

กับคนที่เขาไม่ชอบใจ คิ้วขมวดเข้าหากันมากยิ่งขึ้นเมื่อเห็นว่าธารณ์ก�าลัง

คุยอะไรบางอย่างกับลัลน์ แล้วเธอก็หัวเราะรับเสียด้วย

"ไม่เป็นไร ต่ายอยากอยู่กับพี่มิน" ต่ายยังพยายาม สายตาของมิน 

ท่ีไม่มองเธอเลยสักนิดและเอาแต่ทอดมองไปทางอ่ืนท�าให้ต่ายตัดสินใจ 

ขยับไปยืนดักสายตาของเขาเอาไว้ทันที

"อย่าเลย พี่ไม่มีเวลาดูแลต่ายหรอก ไปนั่งกับที่บ้านน่ะดีแล้ว นั่นที่

บ้านต่ายจะถ่ายรูปกับพี่เมธิพี่หยาแล้ว ไปสิ" มินพยายามสะกดใจไม่ให ้

ส่งเสียงร�าคาญออกไป ตามองเป็นเชิงบังคับ

"งั้นพี่มินถ่ายรูปพร้อมบ้านต่ายนะ…นะ" ต่ายรั้งแขนของมินให ้

ก้าวเดินตาม แต่ครั้งนี้มินฝืนเอาไว้แล้วดึงออกอย่างสุภาพ เบ่ียงตัวให ้

ห่างออกมาจากการเกาะประชิด

"ไม่ล่ะ ไปเถอะ พ่อกบัแม่ต่ายคอยแล้วนะ" มินบอก ท่าทางปักหลกัแน่น 

ของเขา อีกท้ังดวงตาท่ีตอนนีเ้หมือนจะฉายแววดนุ้อยๆ ท�าให้ต่ายยอมรามือ 

แม้ไม่เต็มใจนัก

"งั้นรอต่ายตรงนี้นะพี่มิน" เด็กสาวยังไม่วายอยากร้องขอ

มนิไม่ตอบรบัหรอืปฏเิสธ เบือนหน้าไปยังทิศท่ีเห็นลลัน์ยนือยูเ่มือ่ครู่

แล้วกต็กใจเพราะเธอหายไปไม่อยู่ท่ีเดิมแล้ว เขาแทบไม่มีต่ายอยู่ในความคดิ  

มัวแต่พะวงมองหาลัลน์ท่ีหายไปพร้อมคณะของนพวินทร์ หัวใจร้อนรุ่ม

ราวกับมีใครสักคนโยนถ่านฟืนที่ติดไฟแดงทั้งก้อนมาตกอยู่
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"ต่ายๆ มาเร็ว" เสียงเรียกของพ่อท�าให้ต่ายหันรีหันขวาง

"พี่มิน…" ท่าทางกวักไม้กวักมือของแม่ท�าให้ต่ายจ�าต้องก้าวห่างมิน 

ออกไปเพื่อถ่ายรูป

ในช่วงเวลาท่ีเป็นอิสระได้อยู่ตามล�าพัง มินก็มองเห็นหญิงสาวท่ีอยู่

ในหัวใจของเขาเสมอ ร่างสูงก้าวไวเข้าไปหาทันที ในขณะที่ดวงตาจับจ้อง

ราวกับกลัวว่าหากพลาดสักชั่วพริบตาเธอจะหายไปอีก

…ลัลน์ อย่าอยู่ห่างสายตามินได้ไหม…

ลัลน์พากลุ่มของนพวินทร์ไปนั่งท่ีโต๊ะซ่ึงจัดรอไว้ใกล้ด้านหน้าเวที 

มากท่ีสุด เธอหันไปมองหาเด็กให้มาช่วยบริการเครื่องดื่มแล้วก็ได้เห็น 

มนิก้าวเข้ามายืนชิด ลลัน์ส่งย้ิมท่ีมมุปากเพยีงนดิเดยีวไปให้ แล้วเบือนหน้า

ไปหาบริกรเพื่อสั่งเครื่องดื่มให้แขกวีไอพีของเธอ

"ท�าไมไม่รอมินเลย" แม้อยากตัดพ้อออกไปแต่มินก็ต้องฝืนข่มใจ 

พยายามปรับน�้าเสียงที่เอ่ยให้เรียบนิ่งที่สุดเท่าที่จะท�าได้

"กเ็ห็นมีสาวๆ มาเกาะ เลยนกึว่าคงไม่อยากให้กวน" น�า้เสยีงของลลัน์

ติดแววหมั่นไส้…เจ้าน้องชายโตขึ้นทุกวัน…

"ท�าไม ไม่ชอบให้มีสาวๆ อยู่ใกล้มนิเหรอ" คราวนีมิ้นรูส้กึราวกบัหัวใจ

พองโต แต่เพียงไม่นานก็คล้ายจะฟิบแผ่ว

"ไม่รู้สิ โตแล้วนี่ จะอยากมีหรือไม่มีก็ไม่ใช่เรื่องของพี่แล้วมั้ง"

"ลัลน์…"

"อย่ามาท�าเสียงอ่อยน่า พี่ไม่ได้ดุมินสักหน่อย นี่แขกมาพร้อม 

หมดแล้วมั้ง มินไปเตรียมข้ึนเวทีเถอะ…ดีไหม" ลัลน์ถอนหายใจน้อยๆ  

ชวนคุยเปลี่ยนเรื่อง พยายามผลักไสอารมณ์ขุ ่นแปลกๆ ของตัวเอง 

ไปให้ไกลเม่ือนึกข้ึนได้ว่างานในคืนนี้เป็นงานมงคลของพี่เมธิ และเธอ 

ควรจะยิ้มแย้มสดชื่นมากกว่า
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"ไปอยู่ใกล้ๆ กันข้างเวทีได้ไหมลัลน์" มินถาม

"ไม่ได้หรอก พี่ต้องคอยดูแขกเหมือนกันนา อีกอย่าง ไปอยู่ข้างเวที

ก็เห็นไม่ชัดสิ วันนี้พี่เมธิหล่อออก พ่อกับมินก็เหมือนกัน พ่ีนั่งข้างหน้า 

จะได้เห็นชัดๆ ไง แล้วมินเองถ้ามองลงมาจากเวทีก็จะเห็นพ่ีชัดๆ ด้วย  

ดีไหม" ลัลน์ปรับน�้าเสียงให้แจ่มใส

"ลลัน์จะอยู่ในท่ีท่ีมนิมองเห็นได้ชัดเจนเสมอ…ใช่ไหม" ค�าถามของมิน 

ท�าให้ลัลน์หันไปมอง แววตาจริงจังที่มองมาท�าให้อดขมวดคิ้วน้อยๆ ไม่ได้

…หมู่นี้ท่าทางของมินแปลกๆ จนลัลน์รู้สึกประหลาดบอกไม่ถูก… 

จะว่าไปมันแปลกยิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต่เขากลับบ้านครั้งนี้ก็ว่าได้…

"ถามแปลกจังนะ เป็นอะไรเหรอหมู่นี้ เรียนหนัก…เหนื่อย อยากได้

ก�าลังใจหรือเปล่า"

"ได้ไหมล่ะ มินขอจากลัลน์ได้ไหม" น�้าเสียงของเขาจริงจัง ดวงตา

แน่วแน่มองอย่างรอคอย

"ขอจากพี่ระวังจะไม่ชื่นใจเท่าสาวๆ นะ" ลัลน์ยังไม่วายอยากจะขอ

ค่อนขอด ภาพของต่ายที่ส่งยิ้มเอียงอายให้มินผ่านเข้ามาในใจ ปลายเสียง

ของลลัน์แผ่วเบาเพราะราวกบัหัวใจมอีะไรมาสะกดิให้หงดุหงดิโดยไม่มีสาเหตุ

"ลัลน์อย่าพูดเล่นสิ มินถามจริงๆ นะ ได้ไหม…มินขอจากลัลน์ได้ 

หรือเปล่า" 

ท่าทางจริงจังของเขาท�าให้ลัลน์อดคิดไม่ได้ว่าน้องชายน่าจะหนักใจ

เรื่องเรียนในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนจบ มันท�าให้ลัลน์นึกถึงบทบาทความเป็น

พี่ของตัวเองท่ีมีให้เขาเสมอมา จึงส่งย้ิมพร้อมกับเอ้ือมไปบีบกระชับมือ 

อีกฝ่ายหวังจะส่งก�าลังใจให้เขา

"ได้ส ิได้เสมอ พ่ีเป็นก�าลงัใจให้มินเสมอนัน่แหละไม่ว่าเม่ือไหร่กต็าม 

ว่าแต่มนิดกีว่า จะอยากได้ก�าลงัใจจากพีน่านแค่ไหนก็ไม่รู ้อีกไม่นานข้ีคร้าน

จะอยากได้จากคนอ่ืน" แม้จะพยายามท�าตวัเป็นพีท่ี่ด ี แต่ประโยคสดุท้ายลลัน์ 



ฌามิวอาห์65

ก็ยังไม่วายขอดักคอเขาสักหน่อย

"ไม่มีวันนั้นหรอก ยังไงมินก็จะขอแค่ลัลน์คนเดียวตลอดไป" 

ถ้าจะมีความขุ่นข้องใดๆ ค้างอยู่ในใจลัลน์ น�้าเสียงหนักแน่นที่ได้ยิน

จากมนิกร็าวกบัจะปัดเป่าให้มันจางหาย รอยย้ิมของเธอจึงกระจ่างบนสองแก้ม 

ส่งให้แววตาอ่อนละมุน

"จ้า จะคอยดูนะ เอ้าไปๆ ไปท�าหน้าที่พิธีกร…น้องชายที่ดีของพี่เมธิ

ได้แล้ว อยากได้ก�าลังใจก็มองมานะ พี่จะส่งให้จากหน้าเวทีเลย" ลัลน์ 

รุนหลังเขาให้ออกเดิน

มินยิ้มน้อยๆ ที่มุมปากแล้วก้าวไปท�าหน้าที่ของตัวเองแต่โดยดี บิดา

ที่เห็นอยู่ไม่ไกลท�าให้ลัลน์ตัดสินใจเดินไปหาอีกฝ่ายบ้างเพื่อจะได้ดูแลท่าน

ก่อนจะขึ้นเวทีไปท�าหน้าที่ผู้ใหญ่ฝ่ายเจ้าบ่าว

ภาพเจ้าบ่าวเจ้าสาวที่ยืนเคียงกันบนเวที มีมินเป็นพิธีกรคอยซักถาม

และเล่าเรื่องราวความรักของท้ังคู่แบบสั้นๆ แต่ก็ติดแซวหน่อยๆ เรียก 

เสียงหัวเราะและโห่ล้อได้เป็นพักๆ จากแขกร่วมงาน บรรยากาศที่อบอวล

ไปด้วยความสุขสมหวังในความรักของคู่บ่าวสาวกลายเป็นซ้ึง จนลัลน์ 

ต้องแอบกรีดน�้าตาเมื่อเมธิเอ่ยถึงความรักของเขา ต่อด้วยการเอ่ยให้ 

ค�าม่ันสัญญาว่าจะรักและเอาใจใส่ดูแลภรรยาหมาดๆ ข้างกายตลอดไป 

จนชั่วชีวิต

"เป็นฝั่งเป็นฝาสักทีนะ นึกว่าจะเป็นโสดไปอีกนานเสียแล้ว" นภางค์

ขยับมากระซิบ

"ค่ะ ไม่ได้เป็นพีช่ายอย่างเดยีวแล้ว ตอนนีเ้ป็นหัวหน้าครอบครวัด้วย" 

ลัลน์ตอบรับพร้อมกับรอยยิ้มทั้งๆ ที่ตายังมองบนเวที บิดาของเธอยืนข้าง

คู่บ่าวสาวเช่นเดียวกับบิดาของหยา มีมินอยู่อีกมุมหนึ่งเป็นพิธีกร ท�าให้

ช่วงเวลานี้ข้างบนนั้นคือครอบครัวทั้งหมดที่เธอมี
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สายตาของมินท่ีคอยหันมามองสบตาเสมอท�าให้รอยยิ้มของลัลน์ 

ติดสองแก้ม เพื่อส่งก�าลังใจกลับไปให้ตามที่สัญญาไว้กับเขา

"แล้วหนูลัลน์ล่ะ ไม่เห็นมองใครสักที พ่อนายหวงหรือก็เปล่า"  

พันต�ารวจเอกนพวินทร์เย้าญาติเจ้าบ่าวคนเดียวที่ยังนั่งอยู่ที่โต๊ะ

"ลลัน์แต่งงานแล้วค่า แต่งกบัสวนส้ม" ลลัน์ตอบหน้าตาเฉยแต่ดวงตา

เป็นประกาย ท�าเอาแขกผู้ใหญ่รอบตัวหัวเราะอย่างเอ็นดู

จะว่าไปภาพของลลัน์ท่ีทุ่มเทอยู่ในสวนส้มสารณักน็บัเป็นความคุน้เคย 

ของผูค้นละแวกนีท้ั้งนัน้ ลกูสาวท่ีขยันขันแข็งเอาใจใส่กบังานของครอบครวั

ท�าให้ใครๆ พดูกนัว่าถ้าคณุภวชิจะเคยโชคร้ายเพราะความล้มเหลวทางธรุกจิ

ในอดีต วันนี้ท่านก็ได้รับโชคดีเป็นการทดแทนกลับมาให้ชื่นใจแล้ว เพราะ

ทั้งลูกและหลานเรียกได้ว่าต่างเป็นอภิชาตบุตร

เสียงพูดคุยกระเซ้าเย้าแหย่อย่างสนุกสนานในคืนท่ีผู้คนต่างมาร่วม

แสดงความยินดีในงานมงคลดงัข้ึนอย่างต่อเนือ่ง แก้วน�า้ท่ีพร่องไปไม่น้อย

ท�าให้ลัลน์มองหาบริกร แล้วก็ได้เห็นแก้วใบหนึ่งวางมาให้ตรงหน้า

"ขอบคุณค่ะพี่ธารณ์" ร่างสูงที่นั่งลงข้างตัวท�าให้เธอหันไปส่งยิ้มให้

"พรุ่งนี้ว่างไหมครับ พี่อยากไปเท่ียวสวนส้ม จะขอถ่ายรูปส�าหรับ

ประกอบบทสัมภาษณ์ รบกวนหนูลัลน์หรือเปล่าครับ หลังงานทันทีแบบนี้"

"ได้สคิะ ยังไงลลัน์กต้็องเข้าสวนอยู่แล้ว พ่ีธารณ์ตืน่เช้าไหวไหมล่ะคะ"

"เช้านีก่ีโ่มงน้า ตสีีเ่หรอ" สหีน้าร่าเรงิสดใสท�าให้ธารณ์กล้าต่อปากต่อค�า 

กับเธอ

"ก็ได้นะคะถ้าพี่ธารณ์อยากตื่น แต่ว่าตื่นแล้วก็รอลัลน์หน่อยนะคะ 

เพราะว่าท่าทางลลัน์อาจจะยังฝันดอียู่เลยตอนนัน้" ลลัน์ตอบพร้อมกบัหัวเราะ

"ตกลงธารณ์จะอยู่ต่อนะหนูลัลน์ พ่อนายชวนน้องพี่ไว้แล้ว หนูลัลน์

ต้องช่วยรับผิดชอบล่ะ" นพวินทร์บอกแผนของธารณ์ที่ได้รู้มา

"ได้สิคะพี่นพ ดีเลยนะคะเพราะพี่ธารณ์จะได้อยู่เท่ียวยี่เป็งท่ีบ้านเรา
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ด้วยเลย" งานบุญใหญ่ท่ีจะมีข้ึนในอีกไม่กี่วันท�าให้ลัลน์นึกได้ว่าธารณ ์

น่าจะอยากอยู่ชม

"ย่ีเป็ง…ลอยกระทงของคนเหนอืใช่ไหมครบั ได้ยนิว่าสวยมาก" ธารณ์

หันไปหาคนหน้าตาสดใสข้างตัว

"ก็คล้ายๆ กับลอยกระทงของภาคกลางล่ะค่ะ แต่ว่าทางเหนือเรา 

มีความหมายเกี่ยวกับบรรพบุรุษด้วย คือมีต�านานเล่ากันว่าเมื่อก่อนนี ้

ทางล้านนา โดยเฉพาะทางหรภิญุไชยหรอืล�าพนูในตอนนีเ้คยเกดิอหิวาตกโรค 

ระบาดค่ะ ผู้คนเลยอพยพขึ้นเหนือย้ายถิ่นฐานกัน เล่ากันว่าเดินทางไปถึง

หงสาวดีแล้วอาศัยอยู่ท่ีนั่นหลายปีกว่าจะย้ายกลับมา แต่มากันได้ไม่ครบ

เหมือนตอนไปหรอกนะคะเพราะมีล้มตายกันไปบ้าง พอคืนข้ึนสิบห้าค�่า

เดือนยี่ซ่ึงเช่ือกันว่าเป็นช่วงเวลาท่ีเคยละท้ิงถิ่นฐานไปและตรงกับประเพณี

ลอยกระทง ชาวล้านนาก็จะท�ากระถางไม่ก็แพกระทงใส่เครื่องสักการบูชา

และดอกไม้ธปูเทียนน�าไปลอยตามล�าน�า้ หวงัจะท�าเพ่ือส่งไปเคารพสกัการะ 

และระลกึถงึบรรพบุรษุท่ีล่วงลบัในหงสาวดค่ีะ" ลลัน์อธบิายยาวอย่างใจเย็น

และยิ้มเมื่อเห็นท่าทางตั้งอกตั้งใจฟังของธารณ์

"อ๋อ อย่างนี้นี่เอง ว่าแต่ตอนนี้ยังท�าแบบเดิมอยู่ใช่ไหมครับ เหมือน

ลอยกระทงของทางภาคอื่นๆ ไหม"

"รอดูสิคะ อีกไม่กี่วันเองค่ะ แล้วถ้าพี่ธารณ์ยังมีเวลา เราจะไปเที่ยว

ดอยผาหลวงกันต่อก็ได้นะคะ"

"ดอยผาหลวง จริงสิ…เคยได้ยินมาว่าท่ีฝางมีดอยผ้าห่มปกท่ีสวย

มากๆ ด้วย สวยพอกนัไหมครบั" ธารณ์เอ่ยแล้วกท็�าหน้างงเม่ือเห็นหลายคน 

หัวเราะอีก

"ก็ท่ีเดียวกันแหละค่ะ ชาวบ้านเรียกว่าดอยผาหลวง พ่ีธารณ์ชอบ

อากาศหนาวไหมคะ ไม่ใช่แค่เย็นนะคะ แต่หนาวจับใจเลย เพราะดอย 

ผาหลวงมีความสูงเป็นอันดับสองของประเทศ รองจากดอยอินทนนท์ค่ะ" 
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ลัลน์รับเป็นคนเฉลยเสียเอง

"อ๋อ…ได้ยินมาว่าถ้าได้ไปกางเต็นท์นอน มีโอกาสชมวิวพระอาทิตย์

ตกดินแล้วจะติดใจ เพราะสวยโรแมนติกมากใช่ไหมครับ"

"ค่ะ ว่าไงคะ สนไหม"

"ถ้าหนลูลัน์ยอมพาไปแล้วนัง่ดพูระอาทิตย์เป็นเพือ่นล่ะก็โอเค ถงึไหน

ถงึกนั" น�า้เสยีงของธารณ์อบอุ่นในขณะท่ีสายตาทอดมองหญิงสาวข้างกาย

แววตาของเขาท�าให้ลลัน์เริม่วางสหีน้าไม่ค่อยถกู ได้แต่ย้ิมเก้อๆ ตอบ 

ท่าทางไม่รุ ่มร่ามของเขาแต่เปิดเผยและสุภาพท�าให้ลัลน์รู ้สึกว่าตัวเธอ 

ไม่ปกติเหมือนที่เคยเป็นมาเสมอ

"แน่ะ! เจ้าธารณ์จะจบีหนลูลัน์หรอืยังไง อย่าน่า พีข้ี่เกยีจโดนพ่อนาย

ไล่เตะ" นพวนิทร์ท้วงรวดเรว็ท�าเอาลลัน์ย่ิงพดูไม่ออกได้แต่ย้ิม สถานการณ์

แบบนี้เธอไม่คุ้นเอาเสียเลยจริงๆ

"ผมได้ยนิท่ีตลาดคยุกนัอยูน่ะว่าท่านนพจะดองกับพ่อนาย หน่วยก้าน

ก็พอไหวนี่นาน้องชายท่านนพเนี่ย รับพิจารณาไหมหนูลัลน์" ณัฐวัฒน์

เจ้าของสวนส้มใกล้เคียงถามบ้าง ท�าให้ลลัน์รูว่้าข่าวลอืจากวัดท่าตอนไปไกล 

แล้วตอนนี้

"อ้าว ใครคุยเหรอพี่วัฒน์" นภางค์ถามในขณะท่ีมือหันไปเปลี่ยน 

แก้วเหล้าให้กับสามี

"ก็หลายคน ว่าไงพ่อหนุ่ม ท�างานเป็นหลักเป็นฐานแค่ไหนเรา  

ท�าฝ่ายหญิงเขาเสยีหายแบบนีต้้องรบัผดิชอบรูไ้หม" ณฐัวัฒน์หันกลบัไปหา

ธารณ์

"ช่างมันเถอะค่ะพี่วัฒน์ ปากคนน่ะอย่าไปฟังมากเลย พี่ธารณ์เค้ามา

ท�าข่าวแล้วกเ็ป็นแขกของพ่อเท่าน้ันเอง ถ้าจะสนทิสนมถกูชะตากนักเ็พราะ

พี่นพกับพี่นายด้วย เรารู้อยู่แก่ใจก็พอแล้ว" ลัลน์เกลื่อนสีหน้าให้เป็นปกติ

เอ่ยให้เป็นเรื่องไม่ซีเรียส
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"พีว่ฒัน์กพ็ดูเข้า ไปๆ มาๆ ตวัเองกลบัมาพดูลอ้น้องเสียเอง" ภรรยา

ของณัฐวัฒน์ส่ายหน้าให้กับความขี้เล่นของสามี

เสยีงของมินจากบนเวทีท่ีร้องชวนให้ทุกคนไชโยให้กบัคูบ่่าวสาวท�าให้

ความสนใจต่อหัวเรื่องท่ีลัลน์ปรับสีหน้าไม่ค่อยถูกเปลี่ยนไปอยู่ท่ีคู่บ่าวสาว

อย่างพร้อมเพรียงทั้งงาน แต่อาจจะยกเว้นธารณ์

"ขอโทษท่ีท�าให้หนลูลัน์เสยีหาย แต่พียิ่นดรีบัผดิชอบนะครบั ท้ังชีวิต

เลยก็ได้ถ้าหนูลัลน์ไม่รังเกียจ" ค�าพูดของเขาท่ีดังข้ึนจะมีใครได้ยินบ้าง 

หรือเปล่าลัลน์ไม่รู้ ที่รู้คือหัวใจเธอเหมือนจะวูบไหวแปลกๆ

"ไชโย ไชโย" เสียงแขกท้ังงานร้องข้ึนพร้อมกัน แก้วในมือถูกยกชู 

ลลัน์เสกลบเกลือ่นความรูส้กึไม่ปกตขิองตวัเองร้องประสานไปเป็นส่วนหนึง่ด้วย  

ดวงตามองตรงไปยังคูบ่่าวสาว แต่ถงึอย่างนัน้กป็ฏเิสธไม่ได้ว่าหัวใจตวัเอง

ก�าลังเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในเวลานี้

คู่บ่าวสาวท่ีตอนนี้คือสามีภรรยาถูกต้องตามกฎหมายและประเพณี

พนมมือไหว้ลาแขกและญาติผู ้ใหญ่ บิดาและมารดาของหยาอดไม่ได ้

ท่ีจะขอไปส่งลูกสาวอีกครั้งท่ีห้องหอท้ังท่ีผ่านพิธีส่งตัวเข้าหอไปแล้วเมื่อ

ตอนสายๆ ของวัน โดยมีคุณภวิช ลัลน์ และมินตามไปด้วย

รอยย้ิมของลัลน์แทบจะไม่จางหายเลยต้ังแต่หัวค�่ายามมองเมธิ 

และหยา…จากนี้ไปจะเป็นเวลาท่ีพีช่ายคนโตแห่งสวนส้มสารณัจะได้เริม่ต้น

สร้างครอบครัวของเขาเอง…

"เหนื่อยไหม" มินที่ยืนใกล้ๆ กระซิบถามด้วยความเป็นห่วง

"ไม่หรอก มินล่ะเหนื่อยหรือเปล่า พูดเยอะเลยคืนนี้ คอแห้งไหม  

กลับไปนอนพักเลยก็ได้นะ ไม่ต้องไปคุมเด็กเก็บของหรอก เดี๋ยวพ่ีไปดู 

ให้เอง" ลัลน์หันไปหาพร้อมกับรอยยิ้มอ่อนโยน

"ลลัน์นัน่แหละกลบัไปนอน มินไปดเูองดกีว่า พรุง่นีจ้ะเข้าสวนแต่เช้าไหม  
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มินขับรถให้นะ"

"เข้าส ิ พรุง่นีพ้ีน่ดัพีธ่ารณ์ไว้ด้วย พีธ่ารณ์เค้าอยากไปถ่ายรปูท่ีสวนส้ม"  

พอเอ่ยชื่อของชายหนุ่มจากกรุงเทพฯ ลัลน์ก็ต้องยอมรับว่าหัวใจกลับมา 

วบูไหวประหลาดอกี นอกจากค�าพดูท่ีท�าเอาใจลลัน์เต้นแรงแล้ว เขากยั็งคง

รักษาท่าทีสุภาพเป็นปกติอย่างท่ีเคย มันท�าให้ลัลน์ไม่กล้าคิดหรือแสดง 

ท่าทีอะไรให้ต่างไปจากเดิมมากนัก

คณะผูใ้หญ่ท่ีตัง้ท่าจะออกจากห้องหอเพือ่ให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวได้เริม่ต้น

ช่วงเวลาเป็นส่วนตัวเสียทีท�าให้ลัลน์ขยับตัว

"มินยังอยู่ จะพาไปให้เอง ลัลน์ไม่ต้องเข้าสวนหรอกพรุ่งนี้"

"ไม่เป็นไรหรอก พ่ีไปได้ สญัญากบัพีธ่ารณ์ไปแล้วด้วย ว่าแต่มินดกีว่า  

ถ้าห่วงเรื่องเรียนจะกลับเชียงใหม่ก่อน ไม่ต้องอยู่จนหลังยี่เป็งอย่างที่บอก

ก็ได้นะ" ลัลน์พูดเรื่อยๆ

…ย่ีเป็ง ประเพณีท่ีนอกจากจะสวยงามแล้วยังโรแมนติกอ่อนหวาน

ด้วยมนตร์เสน่ห์ของดวงจันทร์กลมโต และธารณ์…ผู้ชายจากแดนไกลท่ี 

เอ่ยปากแสดงความในใจท�าให้ลลัน์รูส้กึเหมอืนหัวใจเต้นผดิจงัหวะยามคดิถงึ

ลลัน์เดนิเงยีบ ไม่ทันได้สงัเกตคนข้างกายเพราะมัวจมอยู่ในความรูส้กึ

แปลกประหลาดของหัวใจ จึงไม่เห็นสีหน้าและแววตาของมินที่ขุ่นเครียด

"มินยังไม่กลับหรอก จะอยู่สวนอีกหลายวัน ลัลน์อย่ามาหาทาง 

ไล่มินเลย" มินพูดด้วยน�้าเสียงสะบัดไม่พอใจก่อนจะเดินผละห่าง สาวเท้า

เร็วไม่รอให้ลัลน์เดินเคียงอีก

ท่าทางของเขาท�าให้ลัลน์เลิกคิดถึงธารณ์ ได้แต่มองตามด้วยความ 

ไม่เข้าใจกับอาการลมเพลมพัดเป็นพายุหมุนของเขา

เป็นอะไรอีกล่ะ คนย่ิงก�าลังนึกไม่ออกว่าจะวางตัวกับพ่ีธารณ์ยังไง 

ต่อไปดีก็มาท�าตัวเจ้าอารมณ์อีกคน แต่มินอยู่ก็จะได้เป็นเพื่อนคอยรับรอง

พี่ธารณ์นี่นา แล้วลัลน์ก็เริ่มรู้สึกสบายใจ…มีมินอยู่ใกล้ๆ ไม่ว่ามีเรื่องอะไร
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เธอก็จะอุ่นใจได้เสมอ

"มีอะไรลูก" คุณภวิชถามลูกสาวเมื่อเดินมาใกล้

"ไม่มีอะไรค่ะ พ่อเหนื่อยไหม ขายังปวดอยู่หรือเปล่า" ลัลน์พัก 

ความสนใจกบัท่าทางประหลาดของมิน ถามถงึอาการปวดท่ีต่อเนือ่งมาจาก

การล้มเมื่อวันก่อนของบิดาด้วยความเป็นห่วง

"ดีขึ้นเยอะแล้วลูก"

"แน่นะคะ เดี๋ยวพ่ออาบน�้าแล้วลัลน์ข้ึนไปทายานวดให้ก่อนนอน 

เอาไหมคะ"

"ไม่ต้องหรอก หนูลัลน์เองก็เหนื่อยมาท้ังวัน" คุณภวิชยกมือลูบผม

ของลูกสาวอย่างอ่อนโยน

"พ่อนาย พวกผมกลับก่อนนะครับ" บิดาและมารดาของหยาเดิน 

มาสมทบ ท�าให้คุณภวิชต้องหันไปหาท่านท้ังสอง ลัลน์ขยับถอยห่าง 

อย่างรู้กาลเทศะให้ผู้ใหญ่ได้พูดคุยกัน

"จะกลับกันแล้วเหรอครับ ขับรถไหวก่ ค้างท่ีนี่ก่ได้นะ ผมจะให้ 

หนูลัลน์จัดห้องให้ บ่เมินหรอก"

"บ่ต้องหรอกครับ ขับรถไปก่ใช่ว่าจะไกลอะไรนักหนา ฝากลูกสาว 

ด้วยเน้อพ่อนาย ขอให้ถือเป็นลูกเป็นหลานนะครับ" บิดาของหยาเอ่ย

"บ่ต้องห่วงหรอก ตอนนีห้นหูยาก่เท่ากบัเป็นลกูเป็นหลานผม เมธน่ิะ

ผมรักเหมือนลูกชายคนโตเลยนา"

"ได้ยินพ่อนายพูดแบบนี้ก่วางใจ ขอบคุณนะเจ้า" 

มารดาของหยามสีหีน้าสดช่ืนยินดอีย่างเห็นได้ชัด ความสขุในวนัพิเศษ 

ท�าให้หลายคนยิ้ม แต่คงไม่ครอบคลุมถึงพ่อหนุ่มท่ียืนหน้าบูดอยู่ตรงลาน

หน้าเรือนหอ

ลลัน์ได้แต่มองแล้วกย้ิ็มไม่พดูอะไร เธอเดนิไปส่งแขกผูใ้หญ่ท่ีล�า่ลากนั 

อยู่อีกครู่หนึ่งแล้วจึงเดินไปส่งบิดาขึ้นบ้าน
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"ลัลน์ขอไปดูมินนะคะ ป่านนี้คงก�าลังดูเด็กเก็บของ"

"อืม งั้นพ่อจะอาบน�้าเข้านอนแล้วนะ หนูลัลน์ก็อย่าดึกนักนะลูก  

พรุ่งนี้จะเข้าสวนตามปกติไม่ใช่เหรอ"

"ค่ะพ่อ"

งานเลีย้งท่ีเลกิราไปแล้วเหลอืไว้เพยีงคนงานบางส่วนซ่ึงก�าลงัเกบ็ข้าวของ 

ท�าให้บรรยากาศต่างจากเม่ือหน่ึงช่ัวโมงก่อนอย่างเห็นได้ชัด ร่างสูงใหญ่

ของมินท�าให้มองหาเขาได้ไม่ยาก ท่าทางเอาการเอางานคอยก�ากับการ 

เกบ็กวาดเท่าท่ีพอจะท�าได้ของเขาท�าให้ลลัน์ต้องย้ิมออกมา ความเป็นผูน้�า

ฉายชัด แม้จะอ่อนโยนกบัเธอเสมอ แต่เวลาท�างานเขาจะเดด็ขาดหนกัแน่น

และกล้าตัดสินใจ

…โตขึ้นมากแล้วจริงๆ เป็นผู้ใหญ่…ไม่ใช่เด็กชายตัวเล็กๆ อีกแล้ว…

ลลัน์ก้าวเข้าไปเกอืบใกล้ เสยีงและมือของมินท่ีชีส้ัง่งานก่อนจะหันไป

ลงมือช่วยราวกับไม่รับรู้การมาของเธอท�าให้ลัลน์ถามออกไป

"เก็บเก้าอี้ด้วยเลยไหมคะ ท่านรองผู้จัดการ"

มินหันมามองด้วยแววตาประหลาดครู่หนึ่งก่อนจะหันกลับไปสนใจ

งานของตัวเอง ไม่ยอมตอบอะไรลัลน์สักค�าเดียว ริมฝีปากเม้มน้อยๆ  

จนเกือบจับสังเกตไม่เห็น แต่ในระยะท่ีใกล้จนเกือบชิดอีกท้ังความคุ้นเคย 

มีหรือลัลน์จะไม่รู้ว่าเขาก�าลังงอนเรื่องที่เธอบอกให้กลับไปเรียน

"เป็นอะไร งอนเหรอ ไหนว่าโตแล้วไง" คราวนีเ้ธอเห็นมินสดูลมหายใจ

แล้วกลั้นไว้ชั่วครู่ก่อนจะหันมาหา

"ท�ายังไงลลัน์ถงึจะเห็นว่ามนิโตแล้ว ไม่ใช่เดก็ ไม่ใช่น้องชาย" น�า้เสยีง

และสีหน้าของมินจริงจังจนลัลน์อดรู้สึกประหลาดใจไม่ได้…ถึงเวลาท่ีเธอ 

จะต้องเลิกล้อว่าเขาเป็นเด็กชายตัวเล็กๆ แล้วจริงๆ อย่างนั้นหรือ…

"ก็โตแล้ว อันนั้นรู้น่า ท�าไม กลัวใครเขาไม่ให้ความเช่ือถือเหรอ  
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น่า…อีกไม่นานพอมินเรยีนจบ กลบัมาท�างานเป็นเรือ่งเป็นราวเตม็ตวั พสิจูน์ 

ฝีมือให้ดูแล้ว ใครๆ ก็ยอมรับได้แน่ น้องชายพี่เมธิกับพี่ลัลน์เสียอย่าง"

"ไม่เคยเข้าใจมินเลยนะลลัน์" มินบ่นแล้วหันกลบัไปสนใจงาน ไม่ยอม

ต่อล้อต่อเถียงอะไรลัลน์อีก

"โธ่มินก็ ไหนให้พี่ช่วยอะไรได้บ้าง" ลัลน์อ้อนกึ่งง้อ แล้วเดินตาม 

แหย่เขาไปเรื่อยๆ แม้จะพยายามท�าใจแข็งแต่สุดท้ายมินก็อดไม่ได้ท่ีจะ 

ใจอ่อนกับลัลน์ หันไปส่งยิ้มนิดๆ ที่มุมปากและยอมตอบรับเป็นค�าๆ

…ไม่ว่าเมื่อไหร่เขาไม่เคยใจแข็งกับลัลน์ได้เลย…

อากาศที่เย็นจัดและชื้นน�้าค้างท�าให้มินเริ่มไม่สบายใจเพราะเป็นห่วง

คนที่เขารัก

"ดึกแล้ว น�้าค้างลง…หนาวด้วย ขึ้นบ้านไปนอนเถอะลัลน์"

"ข้ึนสิ แต่รอมินก่อนไง" ลัลน์ตอบโดยไม่หันไปมอง มือขยับช่วย 

คนงานเก็บของ

เสื้อกันหนาวตัวใหญ่หนาถูกคลุมลงมา กลิ่นหอมอ่อนๆ ท่ีคุ้นเคย 

โอบล้อมเธอเอาไว้อย่างอบอุ่นเช่นเดยีวกบักระไอท่ีหลงเหลอือยูข่องเจ้าของเสือ้  

ลัลน์อมยิ้มอยู่คนเดียวโดยไม่รามือจากงานที่ท�าอยู่แม้แต่น้อย

"เจีย๊บๆ ตรงนัน้น่ะเอาไว้พรุง่นีก้็ได้" เสยีงของมินท่ีตะโกนบอกคนงาน

ท�าให้รู้ว่าเขาขยับก้าวห่างออกไปพอสมควร

ลมหนาวกลางดึกท่ีปะทะจนแก้มเย็นท�าให้ลัลน์นึกห่วงคนใจดีท่ี 

สละเสื้อให้ แต่ก็รู้ดีว่าเสียเวลาจะส่งคืน…บางครั้งก็ต้องยอมรับว่ามินดื้อ 

ยิ่งกว่าเธอ…ทางที่ดีเธอควรเร่งมือช่วยเขาท�างานจะดีเสียกว่า เพราะไม่ว่า

เธอหรือน้องชายต่างก็ไม่มีใครยอมท้ิงใครให้ท�างานคนเดียวแล้วตัวเอง 

หนีไปนอนสบายแน่ๆ

ฮัดช้ิว! เสียงจามของลัลน์เรียกให้มินหันกลับมามองอย่างไม่ชอบใจ 

ข้าวของท่ีเกบ็เกอืบเรยีบร้อยแล้วท�าให้เขาตดัสนิใจจะรามอืเสยีทีเพราะห่วงเธอ 
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มากกว่า แม้ไม่อยากทิ้งให้คนงานต้องท�างานกันเองแล้วตัวเองหนีไปนอน

สบายก่อนก็ตาม

ลัลน์จะเป็นหวัดเอาได้...พรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ก็แล้วกัน

"พีค่�าตาจดโน้ตบอกป้าแสงทีว่าพรุง่นีข้อข้าวต้มหมสูบัเป็นมือ้เช้าเน้อ"  

มินวานค�าตาให้ช่วยบอกแม่ครัวสูงวัยประจ�าบ้านใหญ่ซ่ึงตอนนี้เข้านอน

เรียบร้อยแล้ว

"อ้าว น้องมินอยากกนิข้าวต้มหรอืเจ้า เมินๆ จะอยากกนิเนาะ" ค�าถาม

ของค�าตาท�าให้ลัลน์หัวเราะเบาๆ

"ข�าอะไร ตัวเองน่ะไปนอนได้แล้ว" มินหันไปเอ็ดเบาๆ พร้อมกับ 

เอื้อมมือมาแย่งตะกร้าที่ลัลน์ถือไปส่งให้คนงานที่อยู่ใกล้ๆ

…มินไม่ชอบข้าวต้ม…ไม่ชอบน�้าซุปร้อนๆ แล้วก็ชอบบ่นว่าเวลากิน

แต่ละทีต้องเป่ารอให้เยน็เสยีเวลา จะกนิเลยกป็ากพอง แต่ลลัน์ชอบท่ีสดุ…

ฮัดช้ิว! ลัลน์ไม่ทันได้ตอบอะไรก็ต้องจามอีกครั้ง เธอยกหลังมือ 

ขยี้จมูกตัวเอง

"จามอีกแล้ว หวัดเรียกหาแน่ๆ ไปเถอะ มินง่วงแล้ว" ท่าทางไม่ยอม

เลิกท�างานง่ายๆ ท้ังท่ีสภาพร่างกายเริ่มไม่ไหวของลัลน์ท�าให้มินตัดใจ

หาเหตุให้เธอวางมือเสียที

ลลัน์มองไปรอบๆ แล้วกเ็ห็นว่าน่าจะรามือได้แล้วจงึตดัสนิใจพยักหน้า 

เธอรูว่้าน้องชายเป็นห่วงเธอและรูอ้กีเหมอืนกนัว่ามนิเองกเ็ป็นห่วงคนงาน…

นิสัยอย่างหนึ่งของครอบครัวเธอคือเวลาท�างานจะเป็นคนลงมือก่อน และ

เวลาเสร็จให้เป็นคนสุดท้าย จะไม่ทิ้งคนที่ล่มหัวจมท้ายท�างานกับเรา…

"พี่ไปนอนแล้วก็ได้ คนไม่ง่วงอย่ามาท�าเป็นอ้างเลย แต่ว่าต้องเอาเสือ้

คืนไป หนาวจะแย่ เดี๋ยวไม่สบาย ไม่งั้นพี่ไม่เข้าบ้านนะ" ลัลน์ดักคอแล้ว

ถอดเสื้อคืนให้กับมินที่ยิ้มแล้วพยักหน้ารับกลายๆ

"อย่าดกึนกันะมิน อีกนดิเดยีวกพ็อได้แล้ว ท่ีเหลอืไว้เกบ็พรุง่นีเ้ช้าเถอะ"
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"ครบัผม ราตรสีวสัด์ินะลลัน์" มินบอกโดยท่ีลลัน์กบ็อกกลบัไปเช่นกนั 

เขามองส่งจนร่างของเธอหายลับเข้าไปในบ้าน แล้วหันไปรีบลงมือจัดการ

ท�างานให้เสร็จอย่างรวดเร็ว
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ธารณ์ทอดสายตาออกไปนอกรถ มองชาวบ้านลงมือท�าซุ้มประตู 

จากก้านมะพร้าว ต้นกล้วย และต้นอ้อยอย่างสนใจ ใบหน้าเปื้อนย้ิมของ

ผู้คนท่ีก�าลังลงมือช่วยกันนั้นแสดงถึงความเต็มใจท่ีได้ร่วมลงแรงเป็น 

ส่วนหนึ่งของชุมชนซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดถึงความสามัคคี

"เค้าท�าอะไรกันเหรอหนูลัลน์" ธารณ์หันไปถามหญิงสาวท่ีนั่งอยู่ 

เบาะหลัง 

การเข้าสวนส้มกบัเธอแต่เช้าเพือ่ถ่ายภาพการท�าสวนท�าให้เขามีโอกาส 

ได้ใกล้ชิดเธอไปด้วย แม้ว่าจะไม่ได้อยู่กนัตามล�าพงัเพราะมีมนิคอยเดนิตาม

เสมอราวกับเป็นบอดี้การ์ด อาจไม่ค่อยเอ่ยปากพูดอะไรเท่าไรแต่ชายหนุ่ม

อ่อนวัยก็ไม่ยอมห่างไปไหน รวมถึงในเวลานี้ท่ีรับหน้าท่ีเป็นสารถีท่าทาง 

นิ่งเงียบขับรถไปส่งเขากลับโรงแรมที่พัก

"ประตูป่าค่ะ เป็นส่วนหนึ่งในประเพณียี่เป็ง" 

ลลัน์ให้ความกระจ่างกบัสิง่ท่ีธารณ์สงสยัอย่างเตม็ใจ แม้ยังจ�าน�า้เสยีง

หนกัแน่นของเขาท่ีท�าให้เธอวางหน้าไม่ถกูเม่ือคนืได้ดกีต็าม โชคดท่ีีอย่างน้อย 

วันนี้ธารณ์กลับไปวางตัวเรียบร้อย…เป็นพ่ีและเพื่อนท่ีดีอย่างสุภาพ ไม่มี

บทที่

5
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ค�าพูดให้เธอรู้สึกเหมือนหัวใจถูกกระตุกอีก

"อ๋อ…ครับ"

"ก่อนวันยี่เป็งสักสองสามวัน แต่ละบ้านแล้วก็วัดจะเริ่มมีการตกแต่ง

ด้วยประตูป่านี่ล่ะค่ะ ส่วนการลอยกระทงเม่ือก่อนก็จะลอยกันในคืนก่อน 

ยี่เป็ง เราเรียกว่าคืนกระทงเล็ก เพราะว่าวันยี่เป็งส่วนใหญ่คนจะเข้าวัดกัน

จนค�่า แต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็มีลอยกันได้ตามแต่ใจ คืนไหนก็ได้ล่ะค่ะ"

"อืม ดีจัง ถ้าอย่างนั้นแล้วหนูลัลน์ล่ะลอยกระทงวันไหน"

"ถามจริงๆ เหรอคะ"

"จริงสิครับ"

"ลลัน์ไม่ค่อยได้ไปลอยกระทงหรอกค่ะ ส่วนใหญ่จะไปวัดแล้วกป็ล่อย

โคมลอยมากกว่า"

"อ้าว ก�าลังจะขอตามไปด้วยคนเชียว พ่ีว่าจะขอเก็บรายละเอียด 

เสียหน่อย"

"คณุก็ไปเองได้นี ่ไม่เห็นต้องรอลลัน์" มินเปรย แม้น�า้เสยีงจะเรยีบนิง่

แต่ธารณ์ก็พอดูออกว่าเด็กหนุ่มไม่ค่อยพอใจเขาสักเท่าไร

"มิน! ท�าไมพดูแบบนัน้ล่ะ ปีนี้ไปก็ได้ค่ะ จะได้พาพ่ีธารณ์ไปเท่ียวแล้ว

ถือโอกาสลอยกระทงสักครั้งในรอบหลายปีด้วย"

"แต่…" มินตัง้ท่าจะค้าน แต่มือบางท่ีเอือ้มมาจับไหล่เขาไว้กบี็บแน่น 

มันท�าให้มินถอนหายใจแรง หยุดทุกค�าพูดเอาไว้

"รบกวนหรือเปล่า ถ้าหนูลัลน์ไม่อยากไป เอาไว้พี่ชวนพี่นพพี่นายไป

ก็ได้ครบั แต่วนัไปวดัพีข่อตามไปด้วยได้ไหม" ธารณ์ท่ีรูส้กึถงึความตงึเครยีด

ของเจ้าบ้านทั้งสองเอ่ยน�้าเสียงอารมณ์ดี

"ไม่เป็นไรค่ะ ไปได้ ว่าแต่พี่ธารณ์ได้ข้อมูลเรื่องสวนส้มพอหรือยังคะ 

ถ้าพอแล้วพรุง่นีช่้วงกลางวนัเราไปเท่ียวหมูบ้่านยะผ่ากนัไหมคะ ชวนพ่ีนาย

กับพี่หญิงไปด้วย แล้วหัวค�่าค่อยไปลอยกระทงกัน"
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"ถ้าหนลูลัน์สะดวกก็โอเคเลย ขอบคณุมากนะครบั ออื…หมูบ้่านยะผ่า 

เป็นยังไงเหรอครับ" ธารณ์ถาม

"เป็นหมู่บ้านสามชนเผ่าค่ะ ไว้พรุ่งนี้พี่ธารณ์จะรู้ว่าเป็นยังไง"

รอยย้ิมสดใสของลัลน์ท�าให้ธารณ์ย้ิมเช่นเดียวกับท่ีพยายามส่งย้ิมไป

ให้มินด้วย แต่ดูท่าทางจะไม่ค่อยเข้าตาเขาสักเท่าไร เพราะมินยังคง 

ท�าสีหน้าเรียบเฉย ตามองตรงไปยังถนนราวกับการขับรถคืองานส�าคัญ 

ยิ่งกว่าทุกสิ่งในโลกนี้

สายลมท�าให้ความเยน็ของอากาศยามค�า่คนืทวมีากขึน้ไปอกี ความมืด 

ทีค่ืบคลานเข้ามาไม่ท�าให้ร่างสูงทีย่นืกอดอกสนใจขยบัไปมองหาแสงสว่าง

ของไฟฟ้า สายตาของเขาทอดมองไปยังแสงไฟของห้องท่ีรูด้ว่ีามใีครอยู่ท่ีนัน่  

ท่ีมนิเลอืกจะท�าในตอนนีค้อืก้าวไปนัง่บนเก้าอี้ใกล้ระเบียงมากกว่า ค�า่คนืท่ี

พี่ชายเดินทางไปฮันนีมูน เขาตัดสินใจกลับมานอนท่ีบ้านตัวเองไม่นอนท่ี

บ้านใหญ่ต่อ ซึ่งบอกตามตรงว่ามันท�าให้สบายใจมากกว่า

การได้อยู่ใกล้ชิดลัลน์เป็นความสุข แต่บางครั้งก็ทรมาน แววตา 

ห่วงใยเอ็นดูและถ้อยค�าท่ีคอยย�้าว่าเป็นพี่จากเธอท�าให้มินสะท้อนใจและ 

นึกข่ืนเสมอ ได้แต่หวัง…ได้แต่คอยว่าสักวันจะได้บอกเธอถึงความในใจ 

เปลี่ยนแววตาของเธอที่มองเขาให้มีความหมายลึกซึ้งกว่านั้น

หัวใจท่ีเฝ้าคอยเกบ็ง�าความรูส้กึเพือ่รอวนัเวลาท่ีเหมาะสมท�าให้บางครัง้ 

มนิอยากจะถอยออกมาบ้างสกันดิ หวงัจะให้ตวัเองได้มีสถานท่ีซ่ึงเป็นอสิระ

และสามารถทอดสายตาท่ีเต็มไปด้วยความรู้สึกลึกซ้ึงของหัวใจท่ีมีต่อลัลน์

ออกมาได้บ้าง โดยไม่ต้องกังวลว่าจะมีใครมารับรู้ก่อนเวลาอันควร

เสียงโทรศัพท์มือถือท่ีดังข้ึนท�าให้เขาขยับตัวเพื่อหยิบมันออกมา 

จากกระเป๋ากางเกงและกดรับ ก่อนกรอกเสียงไปทันทีไม่รอฟังต้นสาย 

เอ่ยทักมาก่อน
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"มีอะไรไอ้โต้ง"

"เฮ้ย! จะกลับวันไหนว้า รายงานกลุ่มต้องส่งอาทิตย์หน้าแล้วนะ  

แล้วจะมีติวกันด้วย อาจารย์นิตเคี่ยวจะตายแกก็รู้" เสียงโต้งบ่นมาตามสาย

อย่างอ่อนใจ

"หลังยี่เป็งได้ไหมวะ"

"ท�าไมต้องหลังย่ีเป็ง หรือว่าแกจะรอลอยกระทงกับพี่ลัลน์ โธ่ไอ้มิน 

แกก็รู้อยู่แล้วว่าพี่ลัลน์ไม่ชอบลอยกระทง" โต้งบ่นมาตามสาย เขารู้ดีว่า 

ในชีวิตของมินไม่มีอะไรส�าคัญเกินกว่าพี่สาวนอกสายเลือด…พี่สาวท่ีมิน 

ไม่เคยคิดว่าเป็นพี่…

"เออน่า ข้าจะอีเมลรายงานส่วนของข้าไปให้แล้วกัน เดี๋ยวจะท�าให้

เสร็จคืนนี้แล้วรีบส่งไป ขอร้องนะไอ้โต้ง" น�้าเสียงท่ีฉายแววไม่สบายใจ

ชัดเจนของมินท�าให้โต้งเริ่มรู้สึก

"มีอะไรหรือเปล่าวะมิน"

มินถอนหายใจแล้วเอนตัวพิงพนักเก้าอี้ ตายังคงมองไปยังห้องนอน 

ของลัลน์…เงาของเธอท่ีเดินผ่านท�าให้เขาย้ิม…แต่ก็อดเศร้าไม่ได้ เขา 

ต้องมองห่างๆ เก็บกดความรู้สึกทุกอย่างไว้ในใจมานานแค่ไหนแล้ว… 

และต้องเก็บไว้ตลอดไปหรือเปล่า

"ที่บ้านมีแขกว่ะ ข้า…" มินอ�้าอึ้ง อยากบอกว่าเป็นแขกที่เขาไม่ชอบ

เพราะมาป้วนเป้ียนใกล้คนท่ีเขารกั แต่ก็ไม่กล้าพูดออกมา แม้จะเป็นโต้ง…

เพื่อนเพียงคนเดียวที่รู้ว่าเขารักลัลน์

"เกี่ยวกับพี่ลัลน์ไหมเนี่ย แขกผู้ชายเหรอ" โต้งเอ่ยเสียเอง อาการ 

นิ่งเงียบของมินท�าให้เขาถอนหายใจ "ไอ้มดแดงแฝงพวงมะม่วงเอ๊ย  

ไม่สิ อย่างแกมันต้องแฝงพวงส้ม เออๆ จะท�าอะไรก็ตามใจ"

"ขอบใจ แล้วข้าจะรีบกลับไป ไม่ต้องห่วงนะ"

"เออๆ อย่าลืมก็แล้วกันว่าการเรียนส�าคัญกับแกแค่ไหน ไอ้ที่แกหวัง



รักเดียวที่กลางใจ 80

มาเป็นสิบปีน่ะมันเหลือแค่เอื้อมนะโว้ย" โต้งเตือน

"ข้ารู้น่า ขอบใจนะ"

"อ้อ อีกเรื่อง วันนี้ข้าเข้าไปใน ม. มา เจออาจารย์เอด้วย อาจารย์

ถามหาแกนะมิน บ่นใหญ่ว่าวันนี้โทรเข้ามือถือไม่ได้เลย ไปมุดอยู่ตรงไหน

มาวะ" สิ่งที่ได้รู้จากเพื่อนท�าให้มินขยับตัว

"อาจารย์เอมีอะไรวะ วนันีข้้าเข้าสวนท้ังวนั คลืน่มอืถอืคงมีๆ  หายๆ น่ะ"

"ก็ไอ้งานประชุมวิชาการไง Abstract* ท่ีส่งไปมีแต่ของแกนะท่ีผ่าน 

เวรจริงๆ ตาร้อนกันท้ังคณะเลยรู้ไหมไอ้มิน" คราวนี้มินกระตือรือร้นกับ 

ข่าวที่ได้ยิน งานประชุมวิชาการคราวนี้หินสุดๆ เพราะเป็นงานใหญ่ระดับ

นานาชาติ วันก่อนท่ีอาจารย์เอโทรหาเขาเพื่อซักถามรายละเอียดมินยัง 

นึกหวั่นแอบเครียด แต่ตอนนี้เรียกได้ว่าทั้งดีใจและโล่งใจ

"จริงเหรอวะ"

"จริงสิ อาจารย์เอบอกว่ารีบท�า Manuscript** ได้แล้ว เดี๋ยวจะไม่ทัน 

งานนี้แกต้องเป็นคนรันเอง Oral presentation*** นะโว้ย ดังนั้นรีบกลับมา

ได้แล้วรู้ไหม"

"ข้าไม่ลืมหรอกน่า แต่ขอเป็นหลังยี่เป็งนะ"

"เออๆ ตามใจ แต่ยังไงพรุ่งนี้โทรไปหาอาจารย์เอก่อนก็แล้วกัน"  

โต้งก�าชับก่อนจะวางสายไป

มินวางโทรศัพท์บนโต๊ะใกล้ตวั ความดีใจปรากฏบนใบหน้าเป็นรอยย้ิม 

ภาคภมู…ิก้าวแรก…ในท่ีสดุผลงานวจิยัของเขากผ่็าน มสีทิธิเ์ข้าไปน�าเสนอ

ท่ามกลางนักวิชาการและบุคคลมีช่ือเสียงระดับโลกจนได้ จากนี้ไปยังมี 

อีกหลายอย่างที่ต้องท�าต้องทุ่มเท แต่เขายินดี

ดวงตาของมินทอดมองไปยังบ้านใหญ่อย่างมีความหวัง ทุกย่างก้าว

* บทคัดย่องานวิจัย
** รายงานการวิจัยโดยละเอียด
*** การน�าเสนองานวิจัยแบบบรรยาย
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เขาพยายามสดุก�าลงัเพือ่คนท่ีเขารกัจะได้ภาคภมิูใจและวางใจยอมฝากชีวิต

ไว้ในมือเขา…ความมั่นคงในอนาคตเพื่อเธอเท่านั้น

ไฟในห้องของลัลน์ดับแสง…ลัลน์เข้านอนแล้ว…

คราวนี้มินขยับตัวเข้าห้องบ้าง แต่ไม่ได้เข้านอน เขาเดินไปยัง 

โต๊ะเขียนหนังสือ กดเปิดโคมไฟแล้วหยิบสมุดบันทึกท่ีพกติดตัวเสมอ 

ออกมา

ปากกาสีสวย…สีท่ีลัลน์ชอบถูกหยิบมาจรดลงไป…ทุกอย่างรอบตัว

ของเขามีแต่สิ่งท่ีเกี่ยวกับลัลน์ ความเป็นเธอท่ีเขารักและเติบโตมาพร้อม

กับมัน…

ใบหน้าของมินก้มลงต�่า ดวงตามองตัวอักษรที่ถูกถ่ายทอดจากหัวใจ

ผ่านปลายปากกา

เสยีงเพลงแผ่วเบาช่วยปลอบประโลมหัวใจของคนท่ีเฝ้าเกบ็ง�าความรูส้กึ 

เอาไว้ให้ผ่อนคลาย มีแรงใจสูท้นกบัความต้องการท่ีอยากจะรัง้ลลัน์มาโอบกอด  

แล้วบอกให้รูถ้งึความรกัท่ีก่อตวัมาเนิน่นาน และตะโกนบอกใครว่าเขารกัเธอ

…ไม่นาน…อีกไม่นานกจ็ะถงึวนัท่ีเขาพร้อมจะบอกเธอถงึความรกัท่ีมี 

ในหัวใจ…ไม่นาน

อากาศร้อนจัดจนหลายคนต้องมองหาร่มหรือหมวกส�าหรับบังแดด 

บ้างกส็วมแว่นกนัแดดสเีข้ม แต่ส�าหรบัหญิงสาวท่ีเดนิหน้าใสพร้อมรอยย้ิม

เสมอท�าให้ธารณ์ย่ิงสนใจเธอ…ผู้หญิงท่ีเป็นธรรมชาติ บริสุทธิ์สดใส 

เช่นเดียวกับสภาพแวดล้อมที่เธอเติบโตมา…

"น�้าเย็นๆ ไหมคะ หรือว่าจะไปต่อเลย" ลัลน์หันมาถามชาวคณะท่ี 

มาพร้อมกนัเม่ือทุกคนเดินมายังจดุเริม่ต้นของการเดนิเท้าไปยงัหมู่บ้านยะผ่า  

ข้างกายมีร่างสูงของมินที่ยังคงเงียบขรึมคอยเดินเคียงไม่ห่างไปไหน

"ยงัไม่หิวเท่าไรหนลูลัน์ ไปกนัก่อนกไ็ด้ แล้วเดีย๋วเราค่อยกลบัมานัง่พกั 
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ดื่มน�้าเย็นๆ กันตอนขากลับ หรือคนอ่ืนว่ายังไง" นภางค์เอ่ยชวนเพื่อนๆ 

ร่วมคณะหลังจากหันไปขอความเห็นจากทุกคน

เด็กชาวเขาสี่ห้าคนท่ียืนอยู่ในละแวกนั้นต้อนรับนักท่องเท่ียวด้วย 

ท่อนไม้ยาวขนาดเหมาะมือพร้อมรอยยิ้ม ใบหน้ามอมแต่ดวงตาใสกระจ่าง

ของเด็กๆ ดูท่าจะเป็นด่านแรกในการต้อนรับนักเดินทางของการท่องเที่ยว

ที่หมู่บ้านนี้

"รับไว้เถอะค่ะพี่ธารณ์ เผื่อจะช่วยไล่แมลงหรือค�้าเวลาเดิน แล้ว 

เดี๋ยวตอนกลับเราค่อยเอามาคืนเด็กๆ ก็ได้ค่ะ" ลัลน์บอกในขณะท่ีตัวเอง 

ก็ยื่นมือไปรับพร้อมกับบอกขอบใจเด็กๆ

เส้นทางเดินไปสู ่หมู่บ้านชาวเขาเป็นเส้นทางธรรมชาติท่ีได้รับ 

การพัฒนาให้พร้อมส�าหรับนักท่องเท่ียวผู้มาเยือน โดยมุ่งให้กลมกลืนกับ

ป่าและกระทบต่อสิง่แวดล้อมตามธรรมชาตน้ิอยท่ีสดุ มีราวให้จบัในบางช่วง

กันลื่นล้ม เป็นทางเดินที่ผ่านต้นไม้น้อยใหญ่ร่มรื่นและล�าห้วยเล็กๆ มีเสียง

ทิวไม้ลู ่ตามลมจนใบกระทบกันเคล้ากับเสียงเล็กๆ ของจิ้งหรีดและนก 

ท่ีโผจับไปมาอยู่บนยอดไม้แว่วให้ได้ยินเป็นระยะ ให้ความรู้สึกสดช่ืน 

เป็นธรรมชาติของป่าที่อุดมสมบูรณ์

"ระวัง" 

มินส่งมือให้ลลัน์ยามท่ีต้องก้าวขายาวๆ ผ่านก้อนหินใหญ่ในบางจงัหวะ

"ขอบใจจ้ะ" ลัลน์ตอบแล้วเงยหน้าไปส่งยิ้ม แต่แล้วก็เผลอขมวดคิ้ว 

"เมื่อคืนนอนกี่โมง"

สีหน้าของมินแม้ดูเป็นปกติ แต่ลัลน์รู ้สึกว่าตาของเขายังดูโรยๆ 

เหมือนคนพักผ่อนน้อย

"ไม่ดึกหรอกน่า" มินตอบน�้าเสียงสบายๆ

"ไม่ดึกแต่ว่าเช้าน่ะสิ ท�าอะไรนักหนานะมิน อยากกลับเข้าเมือง 

ก่อนไหม ไม่ต้องอยู่เป็นเพื่อนพ่ีก็ได้นะ จะได้กลับไปตั้งใจเรียนเต็มท่ี"  
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ลัลน์ถามด้วยความเป็นห่วง แล้วก็เห็นว่าชายหนุ่มชักสีหน้าทันตา

มินเดินห่างไม่ยอมพูดอะไร พยายามข่มความไม่พอใจท่ีพุ่งข้ึนมา

ในอก…หมูน่ีเ้ขานอนดกึเพราะวุน่กบัข้อมูลวิจยัและเรือ่งโปรเจก็ต์เรยีนกจ็รงิ  

แต่เพราะท�าเพื่อลัลน์เท่านั้น การท่ีเธอพูดเหมือนไล่เขาไปไกลๆ ในเวลา 

ท่ีมีผู้ชายแปลกหน้าเข้ามาใกล้ชิดท�าให้มินน้อยใจพานจะกลายเป็นโกรธ…

โกรธทั้งๆ ที่รู้ว่าลัลน์ไม่ตั้งใจและคงเป็นห่วงเขามากกว่า

โมโหอีกแล้ว เป็นอะไรนะ หมู่นี้โกรธง่ายเสียจริง ท่าทางของมิน 

ท�าให้ลัลน์ไม่เข้าใจ เธอมองตามด้วยแววตาสงสัยแล้วก็อดถอนใจไม่ได้

"อากาศสดช่ืนนะ เสียอย่างเดียว พี่ไม่ค่อยได้ออกก�าลังกายเท่าไร 

เลยชักเริม่หอบ" นภางค์เปรย เหงือ่ท่ีผดุพราวบนหน้าผากท�าให้ลลัน์หันไปหา

"ไหวไหมคะพี่นาย"

"โอ๊ย แค่นี้เอง หนูลัลน์"

"เอาคณุนายมาออกเหงือ่บ้างน่ะดีแล้วหนลูลัน์ ออกก�าลงักายเสยีบ้าง 

ไม่ใช่เอาแต่เข้าครัวท�ากับแกล้มเหล้าให้สามี" ปณิตาหรือพี่หญิง ภรรยา 

ณัฐวัฒน์แซวเพื่อนที่หันไปค้อน

"ย่ะ ท�าว่าเพื่อนนะ หล่อนก็ใช่ย่อยหรอก พี่วัฒน์กับพี่นพน่ะพอกัน 

ล่ะน่า" นภางค์บอก แล้วก็ได้เสียงหัวเราะกลับมาจากทุกคน

นพวินทร์กับณัฐวัฒน์นั้นแม้จะเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นาน แต่ก็รู้กันดีว่า

สนิทสนมกันพอดู กิจวัตรประจ�าวันคือการตั้งก๊วนสังสรรค์ทุกมื้อเย็นท่ี 

มักสลับสับเปลี่ยนไปตามบ้านของกันและกัน รวมถึงบ้านของคุณภวิชด้วย 

จงึเป็นหน้าท่ีกลายๆ ให้แม่บ้านของแต่ละคนได้ตระเตรยีมอาหารให้ท้ังก๊วน

เสมอ แม้ปากจะค่อนขอดบรรดาสามี แต่ลัลน์รู้ดีว่าการได้ดูแลพวกเขา 

เป็นความสุขของปณิตาและนภางค์เช่นกัน

"ก็ถ้าไม่ท�าจะให้ออกไปหากินท่ีอ่ืนเหรอ ของของเรานี่นา ก็ต้องรัก

ต้องดูแลส ิจรงิไหมล่ะ" ปณติาพดูพร้อมย้ิมลอยหน้าให้ ดเูหมอืนค�าพังเพย



รักเดียวที่กลางใจ 84

ที่ว่า 'เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร' นั้น ตัวเธอก็ยึดไว้มั่นเช่นกัน

การเดินเท้าท่ีขลุกขลักไปบ้างสนุกสนานด้วยเสียงหยอกเย้าพูดคุย  

จนกระท่ังถงึปลายทางท่ีต้องการมาเยือน ทางเดนิเข้าสูห่มูบ้่านสองข้างทาง

เป็นบ้านท่ีอยูอ่าศยัของเหล่าชาวเขา ไม่ว่าจะเป็นปะด่องหรอืกะเหรีย่งคอยาว  

อาข่าและลาหู่หรือมูเซอ

หลายบ้านมีหญิงสาวไม่ก็ผู้เฒ่าผู้แก่ก�าลังถักทอผ้าด้วยวิธีโบราณท่ี 

สบืต่อกนัมาตรงหน้าชาน บ้านเรอืนและการใช้ชีวติรวมท้ังเครือ่งแต่งกายท่ี

ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ตามชาติพันธุ์ท�าให้ธารณ์อดไม่ได้ท่ีจะยกกล้อง

บนัทึกภาพแม่เฒ่าทีม่ีใบหคู่อนข้างยาวซึง่สวมตุ้มหขูนาดใหญไ่ว้และก�าลัง

ทอผ้า

"เค้าต้ังรกรากกันอยู่ท่ีนี่มานานแล้วเหรอ หนูลัลน์" ธารณ์ถาม 

หญิงสาวใกล้ตัว ตามองหญิงสาวชาวเขาท่ีสวมห่วงเงินหลายห่วงรอบคอ

จนล�าคอสูงระหง

"จริงๆ แล้วเค้าไม่ได้อยู่ที่นี่กันมาตั้งแต่ดั้งเดิมหรอกค่ะ ที่นี่จัดท�าขึ้น

โดยกลุ่มเอกชน ชักชวนให้ชาวเขาเหล่านี้มาอาศัยอยู่ เพื่อเปิดโอกาสให้ 

นักท่องเท่ียวได้สัมผัสวิถีชีวิตของพวกเขา แล้วก็รับเงินเดือนและอาหาร 

จากกลุ่มเอกชนเป็นการแลกเปลี่ยน ส่วนใหญ่ก็พากันมาอยู่ท้ังครัวเรือน 

เลยค่ะ" การบอกเล่าของลัลน์ท�าให้ธารณ์นึกถึงการช�าระเงินค่าเข้าชม 

ตั้งแต่แรกที่มาถึง

"อืม พี่เคยได้ยินเรื่องคณะปกป้องสิทธิมนุษยชนกับเจ้าของหมู่บ้าน

ชาวเขา"

"มันเป็นเรื่องพูดยากนะคะ แต่ละคนต่างมีเหตุผลเป็นของตัวเอง  

อย่างชาวเขาเหล่านีว่้าไปนีก่ค็อือาชีพท่ีจะท�าให้พวกเขาด�ารงชีวิตอยูไ่ด้โดย

ไม่ต้องเบียดเบียนใคร และยังสามารถคงวถิชีีวติของบรรพบุรษุเอาไว้ได้ด้วย 
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วิธีคิดของนักอนุรักษ์ลัลน์ก็ไม่ได้คิดว่าผิดเหมือนกัน ความเท่าเทียมของ

มนษุย์มีใครบ้างไม่อยากได้ มันเป็นเรือ่งของมุมมองและความพอใจในชีวิต 

น่ะค่ะ แต่ส�าหรบัลลัน์…ลลัน์มองว่าบทบาทของเราอยูต่รงไหน วางมนัให้ถกู  

ท�ามันให้ดี อย่าท�าร้ายใครก็พอ"

วิธีคิดของลัลน์ท�าให้ธารณ์ย่ิงสนใจเธอมากข้ึน หญิงสาวท่ีอยู่ใน 

ดินแดนท่ีเรียกว่าห่างไกลเมืองหลวงแต่มีมุมมองของความคิดอย่างเข้าใจ 

เรียนรู้ท่ีจะอยู่กับมัน ไม่ตามกระแส ในขณะเดียวกันก็ไม่สวนทาง แต ่

ด�าเนินชีวิตเคียงข้างการปรับเปลี่ยนของโลกโดยท่ียังคงความเป็นตัวของ 

ตัวเองอย่างเชื่อมั่น

เสียงดนตรีแบบพื้นเมืองดังข้ึนจากลานดินกว้างท่ีอยู่ไม่ห่างนัก  

เด็กชาวเขาตัวเล็กๆ แก้มแดงหลายคนหันไปจูงไม้จูงมือกันออกว่ิง 

ในขณะท่ีนักท่องเท่ียวบางคนเดินตาม ท่ีปลายสายตา การเต้นร�าของ 

เหล่าชาวเขาก�าลังเริ่มต้น นภางค์หันมากระตุกมือของลัลน์และชักชวน 

ให้ตามกันไปชม แล้วทั้งหมดก็สาวเท้าไวขึ้น

มินกลับมาเดินใกล้ลัลน์ในท่ีสุด แม้ยังคงไม่ค่อยพูดค่อยจาเท่าไร 

แต่ก็เดนิตามไม่ยอมห่างแทบจะทกุย่างกา้ว พอไปถงึลานแสดงกเ็ลือกทีจ่ะ

สาวเท้ามายืนเคียงด้านหนึ่ง จากการยืนของเขาตามทิศทางของแสง  

ท�าให้เกิดร่มเงาทอดมายังคนข้างกายที่ตัวเล็กกว่า

"ขอบใจนะมิน" ลัลน์หันไปบอกน้องชายเพราะรู้ดีถึงความมีน�้าใจ 

ของเขา

"ข้ึนไปเลี้ยงน�้ามินด้วยแล้วกันนะ" มินหันมาบอกพร้อมรอยย้ิมท่ี 

มุมปาก น�้าเสียงท่ีบอกว่าตอนนี้คนพูดกลับมาอารมณ์ดีเหมือนเคยท�าให้

ลัลน์ยิ้มรับค�าท่าทางสดใส

"จ้ะ"

พอได้มายืนข้างกนัใกล้ๆ แบบนีเ้ธอกอ็ดเทียบไม่ได้…นีเ่ธอกลายเป็น
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คนตัวเล็กที่สุดในบ้านแล้วใช่ไหมเนี่ย…

คณะทัวร์ท้ังหมดเดินทางกลับจากหมู่บ้านยะผ่าอย่างสนุกสนาน  

เก็บความประทับใจในวิถีชีวิตของชนกลุ่มน้อยและรอยย้ิมท่ีได้รับจาก 

เขาเหล่านั้นเป็นประสบการณ์ท่ีน่าจดจ�า แม้ว่าส�าหรับหลายคนจะไม่ใช่ 

การมาเยือนครั้งแรกก็ตาม

"วันนี้เลยดึงหนูลัลน์กับมินไว้ทั้งวันเลย เอาอย่างนี้นะ เดี๋ยวหนูลัลน์

ไม่ต้องไปส่งธารณ์ท่ีโรงแรมหรอก ให้ไปกับพี่ดีกว่าเพราะว่าจะชวนไปหา 

พีน่พสกัหน่อยด้วย" นภางค์ท่ีนัง่พกับนศาลาปากทางเข้าหมูบ้่านยะผ่าบอก 

มือก็ยกหมวกปีกกว้างพัดไปมาให้ความเย็น

"แหม อย่าพดูเหมือนกบัว่ากวนลลัน์กบัมนิสคิะ จรงิๆ แล้วพีธ่ารณ์น่ะ 

มาเพราะธุระของบ้านลัลน์ด้วยเหมือนกันน้า"

"พี่รู้หรอกน่า แต่ก็ขอบใจหนูลัลน์อยู่ดีท่ีมีน�้าใจให้พวกเรา เสียเวลา

ท�างานมาเที่ยวด้วยกันแบบนี้"

"ดีออกค่ะ เท่ียวกันหลายๆ คนสนุกดีออก" ลัลน์บอกพร้อมกับย้ิม 

เสยีงฝีเท้าท่ีจ�าได้ข้ึนใจและรูโ้ดยไม่ต้องมีใครบอกท�าให้เธอหันไปโดยท่ีรอยย้ิม 

ยังตดิแก้ม รบัถงุบรรจขุวดน�า้เย็นจดัจากมนิมาส่งต่อไปยังพ่ีๆ ท้ังหมดทันที

"ขอบใจจ้ะ อ้าว แล้วของหนูลัลน์ล่ะ เอาขวดนี้ไปนะ" นภางค์รีบ 

ส่งขวดน�้าใบหนึ่งมาให้เม่ือเห็นว่าจ�านวนในถุงนั้นพอดีส�าหรับพวกพี่ๆ 

เท่านั้นเอง

"ไม่เป็นไรค่ะ ของลัลน์อยู่ที่มิน" ลัลน์ตอบพร้อมกับยิ้ม

มินจัดการเปิดขวดน�้าเย็น เสียบหลอดส่งมาให้ลัลน์ดูดหนึ่งทีแล้ว 

รับกลับไปดูดต่อ ความคุ้นชินที่จะท�าอะไรด้วยกันแบ่งปันกันเป็นเรื่องปกติ

ของมินและลัลน์

มันเป็นภาพท่ีดูธรรมดาๆ ส�าหรับคนท่ีคุ้นเคย หากแต่ไม่ธรรมดา
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ส�าหรับธารณ์ เขาเดินกลับมาจากร้านขายน�้าอย่างช้าๆ ดวงตาคอยมอง

อย่างสังเกตโดยไม่พูดอะไร

"ถ้าพีน่ายจะแยกกลบัแล้ว งัน้ไว้เราเจอกนัอีกทีตอนหัวค�า่เลยไหมคะ 

ท่ีไหนดีคะ" ลัลน์ถามต่อ เพราะในตอนค�่านั้นท้ังหมดจะไปลอยกระทง 

พร้อมกัน

"ไปเจอกันที่บ้านพี่ก่อนดีไหม ใกล้สะพานท่าตอนที่สุดนี่นา แล้วเรา

ค่อยไปพร้อมกัน" นภางค์เสนอ ซึ่งทุกคนก็เห็นด้วย

"ว่าไงคะคุณหญิง เข้าห้องน�้าหรือยัง จะได้ไปกันเสียที" นภางค์ 

หันไปเย้าเพื่อน

"เรียบร้อยแล้วค่ะคุณนายขา แหม กลุ่มเรานี่ดีจังนะ มีท้ังคุณหญิง

คุณนาย" ปณิตาแซวกลับมา แล้วทุกคนก็ได้หัวเราะกันสนุกสนาน ก่อน 

ชวนกนัไปข้ึนรถ แยกย้ายกนัไปเพือ่จะได้มาพบกนัใหม่อีกครัง้ในตอนหัวค�า่

แสงอาทิตย์โพล้เพล้เพราะใกล้ค�่าเป็นสัญญาณให้หลายคนตื่นตัว 

บริเวณท่ีคึกคักส�าหรับช่วงเวลาท่ีท้องน�้าเป็นตัวเอกของประเพณียี่เป็ง 

ไม่พ้นว่าจะเป็นสะพานท่าตอน ผู้คนมากมายพากันมุ่งหน้าไปท่ีนั่นเพ่ือ 

ลอยกระทงตามประเพณี เช่นเดียวกับคุณภวิช ลัลน์ และมิน

"จะไปแน่เหรอลัลน์ ไม่ชอบงานลอยกระทงนี่นา" มินถามด้วยความ

เป็นห่วงก่อนจะออกจากบ้าน เขารูด้ว่ีาเธอไม่ชอบงานลอยกระทงเท่าไรนกั 

เพราะมีประสบการณ์ไม่ค่อยดีในวัยเด็กท่ีถูกโยนประทัดโดนกลางหลัง 

จนเสื้อกันหนาวไหม้ทะลุ แม้ไม่มีบาดแผลใดๆ แต่ก็ท�าให้ลัลน์กลายเป็น 

คนผวาเสียงประทัดอยู่นานพอดู แม้กระท่ังตอนนี้ท่ีอาจไม่ถึงกับร้องกรี๊ด 

แต่ก็ยังคงไม่ชอบเหมือนเดิม

"ไม่เป็นไรหรอกม้ัง พีโ่ตแล้วน่า อีกอย่าง ไม่ได้ลอยกระทงนานแล้วด้วย"  

ลัลน์มองกระทงใบตองในมืออย่างพิจารณา แล้วจัดการปักธูปลงไปก่อนจะ
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ส่งให้มิน "ของมิน แล้วก็นี่ของพ่อค่ะ"

คุณภวิชที่ค่อยๆ เดินตามมารับกระทงจากมือลูกสาว

"พ่อนายไปไหวแน่นะครับ ยังเจ็บขาหรือเปล่า" คราวนี้มินหันไปหา 

ผู้เป็นลุง

"โธ่ ยังไหวน่ามิน ไม่ต้องห่วงหรอก ลุงยังฟิตปั๋งน่า" 

คุณภวิชยกแขนเบ่งกล้ามท่าทางขึงขังโชว์หลานและลูกสาว อาการ

เจ็บขาเพราะล้มของท่านนั้นดีข้ึนมากแล้ว แม้จะยังมีขัดๆ อยู่บ้างแต่ก็ 

เรียกว่าพอจะเดินไกลๆ ได้ไม่ต้องห่วง เพียงแต่อาจจะช้าบ้างเท่านั้น

"งั้นไปกันเลยไหมคะ เดี๋ยวพวกพี่นายจะคอย" ลัลน์บอกแล้วจึง 

ขยับเข้าไปประคองบิดาให้ออกเดินไปข้ึนรถ โดยมีมินตามมาเป็นสารถ ี

เช่นเคย

แม้จะออกเดินทางมาเป็นหมู่คณะ แต่ในท่ีสุดลัลน์ก็กลายเป็น 

ตัวคนเดียวจนได้ ผู้คนมากมายท่ีมาลอยกระทงริมสองฝั่งแม่น�้ากกท�าให้

ลัลน์พลัดหลงหลังจากท่ีเดินตามกันมาได้พักใหญ่ เสียงประทัดท่ีเด็กๆ  

จุดโยนสนุกสนานท�าให้เธอต้องยกมือปิดหูแล้วพยายามเดินเลี่ยง

"แย่จัง หลงจนได้" ลัลน์บ่นกับตัวเอง เธอเปิดกระเป๋าใบเล็กที่สะพาย

ติดตัวมองหาโทรศัพท์มือถือแล้วอดไม่ได้ท่ีจะสบถ…สงสัยลืมไว้บนรถ 

อีกแล้ว…

ลลัน์ถอนหายใจเบาๆ กบัตวัเองพลางกวาดตามองไปรอบๆ อย่างชัง่ใจ 

ว่าจะเอายังไงต่อไปดี…กลับไปคอยทุกคนท่ีรถ หรือว่าไปลอยกระทงเอง

ก่อนดีนะ...

เสียงประทัดยังคงดังไม่หยุด ท�าให้ลัลน์ปรายตามองไปข้างหน้าท่ี 

ริมฝั่งน�้าซ่ึงผู้คนเบียดเสียดแล้วถอนหายใจด้วยความเสียดาย…เอาไว้ 

ลอยปีหน้าแล้วกัน…
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เธอหมุนตัวตั้งใจจะกลับไปทางเดิม ตั้งแต่เล็กๆ ลัลน์เป็นคนท่ี 

หลงทางง่ายและตามหาใครไม่เก่งเลย มันท�าให้ลัลน์ไม่ชอบที่จะต้องไปอยู่

ท่ามกลางผู้คนหรือสถานที่ไม่คุ้นเคย

"ลลัน์" เสยีงเรยีกท่ีจ�าได้ข้ึนใจและมือท่ีเอ้ือมมายึดข้อมือไว้ท�าให้ลลัน์

ยิ้มกว้างหันไปหา…และทุกครั้งที่หลงทางมินจะเป็นคนตามหาเธอเจอ…

"มิน ดีจัง ก�าลังจะไปรอที่รถเชียว"

"หลงอยู่เรื่อยเลยนะ โทรศัพท์มือถือก็ชอบลืม ไม่ค่อยพกติดมือ 

อีกเหมือนกัน มันน่าจะเรียกว่ามือวางจริงๆ เลย ว่าแต่อยากไปเดินเที่ยว

ก่อนไหมล่ะ เดี๋ยวมินโทรบอกพ่อนายก่อนว่าเจอลัลน์แล้ว จากนั้นเราก็ 

ไปเที่ยวต่อได้"

ลัลน์ก้มลงมองกระทงใบตองในมือเพื่อประกอบการตัดสินใจโดยที่ยัง

ไม่ให้ค�าตอบใดๆ มินมองตามแล้วยิ้ม

"ไปนะลลัน์ ลอยกระทงก่อนแป๊บเดยีวเอง กลวัประทัดใช่ไหม มนิอยูน่ี่ 

ไม่ต้องกลัวหรอกน่า มินไม่ท้ิงลัลน์ไปไหนหรอก จะอยู่กับลัลน์เสมอ"  

น�้าเสียงของมินและท่าทางท่ีเป็นผู้ใหญ่พร้อมปกป้องใครสักคนของเขา 

ท�าให้เธอย้ิมด้วยความอุ่นใจ…อดยอมรบัไม่ได้ว่าเม่ือมีเขาอยู่ข้างตวัแบบนี้

เธอก็รู้สึกมั่นใจ ไม่กลัวอะไรเสมอจริงๆ…

มือท่ีว่างเปล่าของมินท�าให้ลัลน์นึกสงสัยว่ากระทงของเขาท่ีเธอ 

เตรียมให้หายไปไหนกัน

"กระทงของมินล่ะ"

"ให้พี่นายไปแล้ว เห็นบ่นว่ากระทงของแกโดนเจ้าตาต้าแทะเละ  

มินเลยยกให้ ไม่โกรธนะ" มินถามด้วยสีหน้าไม่สบายใจ กลัวลัลน์จะโกรธที่

เขายกกระทงที่เธอเตรียมให้ไปกับคนอื่น

"อ๋อ อืม ไม่เป็นไรหรอก งั้นเราลอยด้วยกันก็ได้เนาะ ว่าแต่มิน 

โทรบอกพ่อทีสิ" ลัลน์บอกแล้วยืนคอยให้มินโทรศัพท์ เสียงประทัดที่ยังดัง
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ต่อเนื่องท�าให้บางคนเดินเลี่ยงมาชนลัลน์จนเซ

"ลลัน์" มนิผวาเข้ามาหาเม่ือเห็นว่าลลัน์ก�าลงัจะกลนืหายไปกบักลุม่คน 

อีกครั้ง

"คนเยอะจังเนาะมิน บ้านเราคนเยอะขนาดนี้เลยหรือเนี่ย พี่เพิ่งรู้" 

ลลัน์บอกในขณะท่ีมินส่ายหน้าอย่างไม่ชอบใจ แล้วเขากจ็งูเธอเดนิไปจนถงึ

ผู้ชายคนหนึง่ท่ีขายลกูโป่งข้างทาง จดัการซ้ือลกูโป่งสแีดงลกูใหญ่มาสองใบ 

เขาส่งให้ลลัน์ถอืเชอืกเอาไว้ใบหนึง่ ส่วนอกีใบหนึง่กผ็กูเข้ากบัข้อมือของเธอ

"อื้อ…อะไรน่ะมิน"

"ผูกไว้จะได้ไม่หาย หรือหายอีกมินจะได้ตามลัลน์เจอไวๆ ไงล่ะ  

แล้วผกูลกูท่ีลลัน์ถอืให้มินด้วย เผือ่คลาดกนัอีกลลัน์จะได้รูว่้ามินอยู่ตรงไหน"

ลลัน์ย้ิมให้กบัไอเดยีของเขาท่ีท�าราวกบัเธอเป็นเดก็เลก็ๆ แต่กจ็ดัการ

ผูกเชือกเข้าที่มือของมินแต่โดยดี ปากก็อดพูดไม่ได้

"พี่ต้องเขียนชื่อนามสกุลแล้วก็ที่อยู่ใส่กระเป๋าเสื้อไว้ด้วยไหม มิน"

"เอาไหมล่ะ จะได้รู ้ว่านอกจากชอบหลงทางแล้วยังหลงลืมด้วย"  

เสียงมินท่ีเย้ามาท�าให้ลัลน์หัวเราะ แต่แล้วมือใหญ่ของเขาก็ถูกยื่นมาให้  

"ขอมือครับ"

"ท�าไมล่ะ" ลัลน์ถามอย่างไม่เข้าใจ

"ส่งมาเถอะน่า เร็วสิลัลน์ จะได้ไปลอยกระทงกัน" มินเร่ง ท�าให้ 

ลลัน์ยืน่มือไปหาอย่างงงๆ "จบัไว้ด้วยไง จะได้ไม่หายแน่ๆ อย่าปล่อยมอืล่ะ" 

ประโยคนี้ของมินท�าให้ลัลน์ยิ้มอีกจนได้

"ค่า ท่านรองผู้จัดการ"

ลกูโป่งสสีดสองลกูท่ีพอมาอยู่ใกล้กนั บางจงัหวะของการขยับกท็�าให้

เชือกท่ีผูกรั้งไม่ให้ลูกโป่งหลุดลอยประสานเกลียวราวกับเป็นเส้นเดียว  

เชื่อมคนสองคนไว้ด้วยกันท่ามกลางผู้คนมากมาย
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ลัลน์ทอดสายตามองกระทงของเธอท่ีก�าลังลอยไปตามน�้า มือยังคง

วักน�้าส่งให้ลอยไปยังกลางล�าน�้าให้ได้มากที่สุด

"อธิษฐานอะไรก่อนลอยกระทงน่ะมิน" 

กระทงท่ีมีอยู่เพียงใบเดียวท�าให้เธอและมินต้องลอยร่วมกัน โดยท่ี

แต่ละคนผลัดกันยกชิดหน้าผากอธิษฐานคนละครั้ง ใบหน้าจริงจังยาม

อธิษฐานของเขาท�าให้เธอนึกอยากรู้

"ตอนนีอ้ย่ารูเ้ลย ไว้สมหวังแล้วจะบอก" มินบอกน�า้เสยีงเรยีบนิง่ขณะ

ใช้มือช่วยวักน�้าส่งกระทงเช่นกัน

"แหม หมู่นี้มินชักจะมีความลับมากขึ้นทุกทีเลยนะ ก็ได้ ไม่ถามก็ได้ 

แต่สมหวังแล้วอย่าลืมบอกล่ะ สัญญาแล้วนะ" ลัลน์ไม่วายย�้า

"ครับ ขอให้มีวันนั้นก่อนเถอะ" คราวนี้เสียงของมินแผ่วเบาราวกับ

บอกตัวเอง

ผูค้นท่ีทยอยเดนิเบียดลงมารมิน�า้ท�าให้มินตดัสนิใจชวนลลัน์ขยับห่าง

เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่นๆ ได้ลอยกระทงบ้าง ทั้งคู่เดินเลี่ยง พยายามหลบ

การเบียดเสียดจนกระท่ังได้ไปยืนหายใจท่ัวท้องเม่ือเดินห่างจากริมน�้าได้ 

พอสมควร

"โห คนเยอะจริงๆ มาจากไหนกันนักนะ" ลัลน์บ่นอู้

"ไหวไหม" น�้าเสียงห่วงใยจากมินท�าให้ลัลน์หันไปส่งยิ้ม

"สบายน่า ว่าแต่เราจะเอายังไงต่อดี มินโทรบอกพ่อว่าเราจะกลับไป

คอยที่รถแล้วดีไหม จะได้ไปเจอกันที่รถเลย"

"มินหิว หาอะไรกนิก่อนดกีว่า" น�า้เสยีงและท่าทางของเขาท�าให้ลลัน์

คิดตาม อาหารและขนมท่ีเหล่าพ่อค้าแม่ค้าพากนัน�ามาขายราวกบัออกร้าน

ก็ดูน่าสนใจดีเสียด้วย

"อือ ก็ดี งั้นกินอะไรดีล่ะมิน ก๋วยเตี๋ยวผัดดีกว่า" มือบางเอ้ือมไป 

จับแขนมินเพื่อดึงไปร้านที่ตาเธอมองอยู่ก่อนแล้ว
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"หนลูลัน ์อยูน่ีเ่อง ลอยกระทงหรอืยงัน่ะ" เสยีงเรยีกทีคุ่น้หทู�าให้ลลัน์

ชะงักและหันไปมอง แล้วก็ได้เห็นพ่อของเธอ นพวินทร์ นภางค์ พร้อมทั้ง

ธารณ์เดินมาหา

"เรียบร้อยแล้วค่ะ แหม ดีจริง เจอกันจนได้ พี่ๆ ล่ะคะ ลอยกระทงกัน

หรอืยัง" ลลัน์ปล่อยแขนของมินเพือ่ก้าวไปสมทบด้วยความดีใจ ไม่ทันเห็น

สีหน้าและแววตาที่เปลี่ยนไปของมิน

"เรียบร้อยแล้วเหมือนกัน หลงเป็นเด็กๆ เลยนะเรา แล้วนี่อะไรกัน 

ทั้งมินทั้งหนูลัลน์ ผูกลูกโป่งคู่เชียว" นพวินทร์แหย่

"ไอเดียมนิค่ะ เผือ่พลดักนัอกีจะได้มองเห็นง่ายๆ ลลัน์น่ะจอมหลงทาง 

เสมอล่ะค่ะ นี่ถ้าไม่ได้มินก็อาจกลับไปคอยที่รถแล้ว อดลอยกระทงแน่ปีนี้" 

ลัลน์ไล่สายตาไปมองลูกโป่งสีสดแล้วหัวเราะเบาๆ

"นั่นสิ มินหาหนูลัลน์เจอเสมอมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้ว ผมเลยวางใจ

ถ้ามีมินอยู่ใกล้ๆ" คุณภวิชพูดถึงหลานชายอย่างภูมิใจ ท�าให้มินท่ีเดิน 

ตามมายิ้มที่มุมปาก

"ผมยินดีดูแลลัลน์เสมอครับ พ่อนายอย่าห่วงเลย" น�้าเสียงหนักแน่น

ของมินท�าให้ผู้ใหญ่ถึงกับหัวเราะ คุณภวิชตบไหล่หลานชายหนักๆ แสดง

ความเชื่อมั่นในตัวเขา

"พี่มิน" เสียงหญิงสาวร้องเรียก ก่อนจะปรากฏตัวเกาะแขนมินและ

ยกมือไหว้ผู้ใหญ่ท่านอื่นๆ

"อ้าว ต่าย มาลอยกระทงเหมือนกันหรือเรา" ณัฐวัฒน์ถาม

"ค่ะ พี่มินมาลอยกระทงเหรอ ไหนบอกว่าไม่มาไง" ท่าทางของต่าย

ท�าให้ลัลน์ขมวดคิ้วมอง

"พี่มากับพ่อนาย" มินบอกขณะพยายามแกะมือของต่ายออกอย่าง

สุภาพ

"เสร็จหรือยังคะ ไปลอยกระทงกับต่ายนะพี่มิน นะ" น�้าเสียงของต่าย 
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อ่อนหวาน แต่มันท�าให้ลัลน์รู้สึกไม่ชอบใจนัก…มินมากับผู้ใหญ่ จะท้ิงไป

ได้ยังไง ท�าไมต่ายถึงไม่รู้ว่าอะไรควรไม่ควรบ้างนะ…

"เอ่อ…" มินอึกอัก

"ไปก็ได้นะมิน ไม่ต้องห่วงพวกลุงหรอก นี่พวกเราคนแก่ๆ ไปหา

ข้าวต้มกินกันดีกว่าไหม แล้วค่อยกลับกัน ให้เด็กๆ ได้มีเวลาของเค้าบ้าง" 

คุณภวิชหันไปหาพรรคพวก

"นั่นสิ น่าสนใจนะ" นพวินทร์เอ่ยรับเช่นเดียวกับคนอื่นๆ ท้ังหมด 

จึงพากันเดินไปยังร้านอาหารเจ้าอร่อยท่ีอยู่ไม่ไกลนัก ลัลน์นั้นยังไม ่

ออกเดินตามผู้ใหญ่ ยืนละล้าละลังมองมิน คอยว่าเขาจะเอายังไง จะไปกับ

เธอหรือว่าไปกับต่ายแน่โดยมีธารณ์ยืนคอยเช่นกัน

"อ้าว หนูลัลน์มาลอยกระทงหรือเจ้า" เสียงเรียกคุ้นหูท�าให้ลัลน ์

หันไปมอง หญงิสาวอายุไม่ห่างจากเธอมากนกัท่ีอุ้มเดก็หญิงตวัเลก็ไว้กบัอก 

ท�าให้เธอส่งยิ้มแล้วขยับไปหา

"พี่หล้า พายายหนูมาลอยกระทงเหมือนกันหรือเจ้า" ลัลน์ทัก

"โอ๊ย ว่าจะกลับแล้วหนูลัลน์ บ่ไหว ยายหนูงอแงเหลือเกิน ว่าแต ่

มากับใครเจ้า คนนี้ใช่ก่ที่เค้าบอกกันว่าเป็นแฟนหนูลัลน์" แม้จะบ่นลูกสาว

แต่หล้าก็ไม่วายถามถึงคนที่เดินตามลัลน์มา

"พีธ่ารณเ์ป็นนักข่าวเจ้า มาท�าข่าวเรื่องสวนส้ม บ่ใช่แฟนลัลน์หรอก" 

แม้ไม่สบายใจนักแต่ลัลน์ก็พยายามข่มความรู้สึกให้เป็นปกติ บอกอย่าง

ใจเย็น

เธอท�าใจไว้บ้างแล้วว่าจะต้องเจอกับค�าถามแบบไหนจากชาวบ้าน  

แต่พอเบ่ียงหน้าไปมองธารณ์ท่ียืนห่างออกไปไม่ไกลนักก็อดหนักใจไม่ได้ 

สหีน้าและแววตาท่ีเป็นปกตแิละระยะห่างท�าให้เธอพยายามมองในทางท่ีดี…

เขาน่าจะไม่ได้ยินหรอก…

"แหม ได้ยินว่าเป็นน้องท่านนพบ่ใช่เหรอหนูลัลน์ บ่ต้องเขินหรอก 
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หลังงานแต่งอ้ายเมธิ เห็นทีสวนส้มสารัณจะมีข่าวดีของลูกสาวเจ้าของ 

สวนใช่ก่" หล้ายังไม่หยุดความเข้าใจผิดของตัวเองง่ายๆ ท�าให้ลัลน ์

นึกในใจว่าไม่น่าเข้ามาคุยด้วยเลย

ลูกสาวตัวน้อยของหล้าท่ียังร้องไห้กระซิกท�าให้เธอเลือกท่ีจะหันไป

สนใจมากกว่าผู้เป็นแม่ ไหนจะผู้คนท่ีเบียดเสียด อีกท้ังเสียงประทัดท่ียัง

กึกก้องเป็นพักๆ น่าจะท�าให้หนูน้อยตื่นกลัว

"โอ๋ ยายหนู ไปกินขนมกับพี่ลัลน์เอาก่ อืม…นี่พ่ีหล้ายังบ่ได้ 

ลอยกระทงใช่ก่เจ้า" กระทงท่ียังอยู่ในถุงคล้องติดข้อมือข้างหนึ่งของหล้า 

ท�าให้ลัลน์ถาม

"ยังเลย ทีแรกยายหนรู้องโวยวายว่าจะมาลอยกระทง พ่ีเลยต้องพามา 

แต่ยังบ่ทันถึงริมน�้าก่ร้องจะกลับแล้ว" 

ท่าทางสะอึกสะอื้นของเด็กน้อยท�าให้ลัลน์อดไม่ได้ท่ีจะหันไปสบตา 

ย้ิมปลอบ ดวงตาท่ียังคงพราวหยาดน�้าไหวระริกของเด็กน้อยมองเลย 

ใบหน้าของลลัน์ไปเหนอืศีรษะ ลลัน์มองตามแล้วกร็ูว่้าลกูโป่งท่ีผกูตดิข้อมือ

ตวัเองไว้อาจจะช่วยดึงดดูความสนใจของแม่หนนู้อยจากสิง่ท่ีก�าลงัตืน่กลวัได้

"ลูกโป่ง…ยายหนูชอบก่ พี่ลัลน์ให้เอาก่" ลัลน์ถามแล้วเด็กน้อยก็ 

พยักหน้าเป็นค�าตอบ เธอจึงยกข้อมือมาตั้งใจจะแกะเชือกที่ผูกข้อมือออก 

แต่การใช้มือข้างเดียวแก้เชือกเส้นเล็กดูจะไม่ง่ายนัก

"พี่ช่วยนะ" ธารณ์ที่ขยับมาใกล้เสนอตัว ท่าทางสุภาพมีน�้าใจของเขา

ท�าให้ลัลน์ยื่นมือไปหาแต่โดยดี

มือใหญ่และใบหน้าคมสันท่ีก้มลงมองและง่วนอยู่กับการคลายปม

เชือกผูกลูกโป่งให้อย่างตั้งใจและอ่อนโยนนั้นท�าให้หล้ามองอย่างล้อเลียน 

ลัลน์ได้แต่ส่ายหน้าด้วยความอ่อนใจไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร ตรงข้ามกับ 

คนยืนไกลที่มองจ้องมาไม่วางตา

"พี่มิน นะ…ไปลอยกระทงกับต่ายนะ พ่อนายอนุญาตแล้ว" ต่ายถาม
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คนท่ีเธอแอบฝากใจไว้ให้ด้วยน�้าเสียงอ่อนหวาน แต่ตอนนี้มินไม่มองเธอ

เลยสักนิด เขายืนก�ามือแน่น ตาวาวมองลัลน์และธารณ์ พยายามข่ม 

ความไม่พอใจเอาไว้

"อ้อ ได้ยินที่ตลาดเค้าคุยกันว่าพี่ลัลน์มีแฟนแล้ว คุณคนนี้หรือเปล่า

พี่มิน ต่ายเห็นเค้าชอบอยู่ใกล้ๆ พี่ลัลน์เสมอเลย สมกันดีเนาะ" ต่ายมอง

ตามสายตาของมินแล้วพูด

มินขยับไปขอยืมมีดจากแม่ค้าที่ตั้งแผงขายของใกล้ตัว แล้วเชือกผูก

ลูกโป่งสีแดงสดอีกลูกก็ถูกตัดขาด ปล่อยให้ลูกโป่งนั้นลอยสูงข้ึนฟ้าโดยท่ี

เจ้าของไม่สนใจมันเลยแม้แต่น้อย

"อ้าว ท�าไมล่ะพี่มิน น่าเสียดายออก" ต่ายร้อง

"จะไปลอยกระทงก็ไปเถอะ พี่จะกลับกับพ่อนาย" มินบอกต่ายด้วย 

น�้าเสียงไม่ใส่ใจ เขาสะบัดตัวห่างแล้วก้าวดุ่มๆ ไปรวมกลุ่มกับคุณภวิช  

ไม่หันกลบัมามองต่ายอีกเลย ท้ิงให้เด็กสาวได้แต่มองตามด้วยความน้อยใจ

เพียงล�าพัง
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