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"จริงสิ แดรู้มั้ย...ชื่อกันและกันมาจากไหน"

หัวข้อเก่ียวกับลูกชายท�าให้หญิงสาวปัดความรู้สึกแปลกๆ ซึ่งเกิดขึ้นเพราะ 

สัมผัสของเขาทิ้งไปแล้วเริ่มคาดเดา

"อมื...แดตัง้มัง้" เธอเป็นคนชอบอ่านนยิายและยังชอบตัง้ชือ่แปลกๆ ไว้มากมาย 

ถึง 'กันและกัน' จะไม่ใช่ชือ่ทีแ่ปลกอะไร แต่ก็ไม่ได้โหลขนาดมองไปทางไหนก็เจอ

"ใช่ แดเป็นคนตั้ง" ดวงตาสีอ�าพันฉายแววร�าลึกความหลังอันเป็นจุดเริ่มต้น 

ของพวกเขา "แดบอกว่า 'เราจะได้มกัีนและกันตลอดไป'..."

"เราจะได้มีกันและกันตลอดไป" เธอทวนค�า โพรงอกอุ่นวาบกับประโยคนั้น  

ในสมองท่ีปราศจากความทรงจ�าสบิสองปีมาน้ีคล้ายปรากฏภาพเลอืนรางข้ึนมาจนวูบหนึง่

เธอเริ่มไม่มั่นใจแล้วว่าตัวเองมาจากอดีตจริงอย่างที่คิด

หรือว่าเธอแค่ความจ�าเสื่อมไปจริงๆ อย่างที่ทุกคนบอก
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คำ�นำ�

หลังฝากผลงานรักโรแมนติก-แฟนตาซีอย่าง 'วิวาห์ส่วนบุคคล' และ  

'Magic Moment… ห้วงปาฏหิารย์ิ' ให้นกัอ่านได้ตดิตามเรือ่งราวความรกัท่ีมา 

พร้อมกบัความแฟนตาซีเลก็ๆ กนัถงึสองเรือ่งแล้ว ครัง้นี ้'ปราณปรยิา' กไ็ด้ร้อยเรยีง 

เรือ่งราวความรกัท่ีสลบัซับซ้อนข้ึนเป็นผลงานเรือ่ง 'The Endless | เล่ห์ก(า)ล'  

ท่ีอยู่ในมือนกัอ่านทุกท่านเล่มนี้

ถ้าเป็นคณุจะท�าอย่างไรเม่ือตืน่ข้ึนมาแล้วพบว่าเวลาผ่านไปแล้วถงึสบิสองปี?

'จริปรยิา' นางเอกของเรือ่งนีต้้องเผชิญหน้ากบัสถานการณ์ท่ีความทรงจ�า

สุดท้ายของเธอหยุดอยู่ท่ีการเข้านอนในคืนข้ามปีซ่ึงตอนนั้นเธออยู่ในวัยเพียง 

ย่ีสิบสองปีเท่านั้น ทว่าในตอนท่ีต่ืนข้ึนกลับพบว่าเธอมาอยู่ในร่างของตัวเอง 

วยัสามสบิสี ่แถมยังมีลกูและสามีแล้วด้วย!

แม้คนรอบตวัจะบอกว่าเป็นเพราะอุบัติเหตุท่ีเกดิขึน้ท�าให้เธอความจ�าเสือ่ม 

แต่จิรปรยิากลบัรูส้กึว่ามีบางอย่างผดิแปลกไป…

ความทรงจ�าของจริปรยิาหายไปเพราะอุบัตเิหตจุรงิ หรอืเธอเดนิทางจากอดตี

มายังอนาคตอย่างท่ีเช่ือสดุใจ และ 'นบันรินัดร์ ไทม์ เทวกาล' นกัแสดงช่ือดงั 

ท่ีอ้างตัวว่าเป็นสามีของเธอ เป็นสามีของเธอจริงหรือไม่ เรามาร่วมตามหา 

ความทรงจ�าในช่วงเวลาสบิสองปีท่ีหายไปของจริปรยิา และลุน้ไปพร้อมๆ กนัว่า

ความรกัของนบันรินัดร์จะสามารถเอาชนะอปุสรรคท้ังหมด แม้กระท่ัง 'โชคชะตา'  

ท่ีท้ังคูต้่องเผชิญได้หรอืไม่… จบัมือกนัและกนัไว้แล้วพลกิหน้าถดัไปพร้อมกนัเลย 

ดกีว่าค่ะ

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์แจ่มใส





ประวัตินักเขียน

'ปราณปรยิา' (ปราน-ปะ-ร-ิยา) แปลว่า 'รกัเสมอชวิีต' เพราะชอบความหมาย
ของช่ือนี้ จึงตั้งใจไว้แต่แรกว่าถ้าวันหนึ่งได้เป็นนักเขียน…จะใช้ช่ือนี้แหละ 
เป็นนามปากกา

จดุเริม่ต้นของการเป็นนกัเขียนส�าหรบัเรา เริม่ต้นจากการเป็น 'นกัอ่าน' ค่ะ
เราเริ่มอ่านนิยายมาตั้งแต่สมัย ม.1 เริ่มจากนิยายรักวัยรุ ่น ก้าวสู ่

รักโรแมนติก แฟนตาซี ไปเรื่อยจนถึงจีนโบราณ เรียกว่าอ่านมาแล้วเกือบ 
ทุกรปูแบบ และแน่นอนว่ามนัต้องมอียูห่ลายเรือ่ง…ท่ีนกัอ่านอย่างเราๆ อ่านแล้ว
รู้สึกขัดใจว่า 'เฮ้ย! ท�าไมเป็นแบบนี้ล่ะ! ท�าไมไม่เป็นแบบนั้นนะ!' และเริ่ม 
อยากจะกลายเป็น 'นักเขียน' ขึ้นมาเอง

กว่าจะมีผลงานตีพิมพ์เล่มแรก…กับส�านักพิมพ์ท่ีติดตามอ่านและฝังใจ
อยากร่วมงานด้วยมาตัง้แต่มธัยม เราก็ใช้เวลาในการเป็น 'นกัอยากเขียน' อยู่ 
เกือบสิบปี หลังลดเลี้ยวอ้อมไปมาบนถนนแห่งความฝันสายนี้อยู่หลายรอบ  
ในท่ีสดุ…เรากมี็ผลงานตีพมิพ์ได้ส�าเรจ็ ซ่ึงเรือ่งแบบนีเ้ราเช่ือว่า 'จงัหวะ' กบั  
'เวลา' และ 'โชคชะตา' กมี็ส่วนด้วยเหมือนกนั

ถ้าไม่ใช่เพราะจังหวะก่อนหน้านี้ เวลาก่อนหน้านี้ โชคชะตาพาเรา 
เดินอ้อมไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์มากมายหลากหลายรูปแบบอย่างท่ีผ่านมา 
ตอนนี้เราอาจจะยังเป็นเพียงนักอยากเขียนที่เขียนไม่เคยจบคนเดิม :)

และ 'The Endless | เล่ห์ก(า)ล' ท่ีอยู่ในมือของทุกคนตอนนี้ ก็คือ 
ผลงานตีพิมพ์เล่มที่สามของเราค่ะ

ถ้าหากอ่านจบแล้ว อยากคอมเมนต์หรอืพดูคยุกนั สามารถทักทายกนัได้ 
ที่เพจ https://www.facebook.com/praanpariyaa/

สุดท้ายนี้ขอบคุณใครก็ตามท่ีหยิบนิยายเรื่องนี้ขึ้นมาอ่าน หวังว่าพี่ไทม์  
แด กนัและกนัจะสามารถสร้างรอยย้ิมให้กบัคณุได้บ้างนะคะ :)

ปราณปริยา



ร่วมพูดคุย เสนอแนะ กับนิยาย LOVE ได้ที่

www.facebook.com/withlovestory
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บทนำ�
คำ�ขอในคืนข้�มปี

มันเป็นครั้งแรกในชีวิต...ท่ีเธอมีโอกาสได้มาเคานต์ดาวน์ท่ามกลาง 

ผูค้นมากมายในย่านใจกลางเมือง

ดวงตาสนีลิเป็นประกายระยิบระยบัขณะเฝ้ามองตวัเลขบนหน้าจอดจิติอล

ขนาดใหญ่เริ่มลดจ�านวนลงเรื่อยๆ ทีละวินาที เสียงนับเลขถอยหลังจาก 

คนแปลกหน้านับพันท่ีมารวมตัวเพื่อก้าวข้ามปีไปพร้อมๆ กันดังกระห่ึม 

ท่ามกลางฝงูชนเบียดเสยีด เธอถกูปกป้องอยู่ในวงแขนของใครบางคน

รมิฝีปากอิม่ฉีกย้ิมกว้าง และเมือ่เธอย้ิม…ดวงตากลมโตสดใสกเ็หลอื 

ให้เห็นเป็นเพยีงเส้นโค้งบางๆ แม้จะไม่ได้หันกลบัไปมองวงหน้าสวยคมของ

คนข้างๆ แต่เช่ือเถอะ…เธอยิม้เพราะเขา ไม่ใช่เพราะศกัราชใหม่ท่ีก�าลงัจะมาถงึ

เขา…คนท่ีเม่ือปีก่อนยังเป็นหนึง่ในผูค้นซ่ึงยนืโดดเด่นอยูบ่นเวทีใหญ่ 

คนท่ีเธอเคยมองผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ด้วยความฝันว่าวันหนึ่ง 

เธอจะได้ยืนนบัถอยหลงัข้ามปีไปพร้อมๆ กบัเขาในสถานท่ีเดยีวกนั

และวนันีมั้นยิง่กว่าความฝัน เม่ือเธอไม่เพยีงได้เคานต์ดาวน์ในสถานท่ี

เดยีวกบัเขา แต่ยังได้อยู่ในวงแขนของผูช้ายซ่ึงสละโอกาสยืนบนเวทีเพ่ือท่ีจะ

มายืนเบียดคนนบัพนัอยู่กบัเธอตรงนี้

"สิบ…เก้า…แปด…เจ็ด…"
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เสยีงนบัถอยหลงัดงัข้ึนพร้อมกบัตวัเลขท่ีลดจ�านวนลงเรือ่ยๆ ศกัราชใหม่

ใกล้เข้ามาทุกที หญิงสาวเป็นอกีคนท่ีร่วมตะโกนนบัไปด้วย เม่ือเลขสดุท้าย 

จบลงไปพร้อมๆ กบัพลฉุลองปีใหม่กระจายเตม็ผนืฟ้า ดวงหน้าหวานกแ็หงนมอง

คนข้างๆ ดวงตาเป็นประกายขณะเอ่ยปาก

"แฮปปี้นิวเยียร์"

เวลาเดยีวกบัท่ีเธอกล่าวค�านัน้เหมอืนคนอืน่ๆ อกีมากมาย ชายหนุม่

กลบัยกย้ิม และเอ่ยประโยคท่ีแตกต่างกนัออกไป

"แต่งงานกันนะ"

ท้ังท่ีเสยีงรอบด้านดงักระห่ึมจนหูแทบดบัและชายหนุม่ไม่ได้ใช้เสยีงดงักว่า

ระดบัปกต ิ แต่ราวกบัว่าค�าพดูของเขาเป็นเพยีงประโยคเดยีวท่ีก้องกงัวานอยูใ่น

โสตประสาท

หญิงสาวไม่ได้ยินเสียงอะไรท้ังนั้นนอกจากประโยคนั้นของเขาและ 

เสยีงหัวใจเต้นโหมกระหน�า่อยู่ใต้อกซ้ายของตวัเอง

เมื่อพลุชุดสุดท้ายสิ้นสุดลง เธอจึงแหงนใบหน้าหวานแดงจัดจาก 

อัตราการสบูฉีดโลหิตข้ึนมอง เอ่ยถามด้วยน�า้เสยีงสัน่พร่า ดวงตากลมโต 

เตม็ไปด้วยความลงัเลระคนตืน่เต้น

"เมื่อกี้…พี่ไทม์พูดว่าอะไรนะคะ"

เจ้าของชื่อ 'ไทม์' กระตุกยิ้ม หลุบตามองนิ่งแล้วทวนค�า

"แฮปปี้นิวเยียร์"

"อ้อ" คนฟังพยักหน้ารับ ริ้วสีแดงบนใบหน้าจางลง

เมื่อกี้...เธอคงฟังผิดไป

ทว่าขณะท่ีหญิงสาวก�าลังจะหันกลับไปมองบนเวที กลับถูกมือหนึ่ง

กระชับปลายคางมน ชักจงูให้ต้องสบตาสอี�าพนัคูส่วยของเขา รมิฝีปากบาง

คลีร่อยย้ิมชวนให้ใจเต้นแรง

"แฮปปี้นิวเยียร์น่ะแดบอกผม ส่วนผมบอกว่า…" ดวงตาสีอ�าพัน 

เป็นประกายระยับ มือข้างท่ีว่างชูแหวนขึน้มาระหว่างสายตาสองคู ่ ก่อนเอ่ยย�า้
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ประโยคนัน้อกีครัง้ "แต่งงานกนันะครบั"

หัวใจท่ีชะลอจงัหวะลงกบัค�าว่า 'แฮปป้ีนวิเยียร์' ของเขากลบัมาโลดแรง 

อีกครัง้ หญิงสาวกดัรมิฝีปาก ถามย�า้ด้วยน�า้เสยีงสัน่พร่า สหีน้าเตม็ไปด้วย

ความไม่ม่ันใจ

"พี่ไทม์…ขอแดแต่งงานเหรอ"

ชายหนุ่มปล่อยมือจากดวงหน้าหวานเปลี่ยนเป็นสอดเข้าไปใน 

กระเป๋ากางเกง รอยย้ิมยังประดบัอยู่บนวงหน้าสวยคมโดดเด่น เลอืกท่ีจะถาม

แทนการตอบ

ถาม...ในสิ่งที่เขามั่นใจในค�าตอบ

"แล้วจะแต่งมั้ยล่ะ"

"แต่งมั้ยเหรอ…"

ใบหน้าหวานฉายแววครุน่คดิ เธอไม่สามารถตอบค�าถามเขาได้ จนกระท่ัง

ท้ังคูก่ลบัมาอยู่ในรถยนต์ส่วนตวั ขณะท่ีชายหนุม่ก�าลงัจะออกรถ เสยีงแหลมใส 

กดั็งข้ึน

"ไม่ค่ะ!"

มือท่ีก�าลังจะหมุนพวงมาลัยชะงัก ใบหน้าสวยของชายหนุ่มสะบัด 

กลับมามองคนรักซึ่งเขาเพิ่งเอ่ยปากขอแต่งงาน

และเธอ...ปฏิเสธ?

"เมือ่กี…้แดตอบผมว่าไงนะ" เขาทวนถาม สหีน้าไม่แน่ใจกบัสิง่ท่ีได้ยนิ

บางทีเขาน่าจะฟังผิด ใช่ เขาน่าจะฟังผิดแน่ๆ

หญิงสาวท่ีถกูเรยีกว่า 'แด' กดัรมิฝีปาก ดวงตามีร่องรอยของความลงัเล  

แต่สดุท้ายเธอกยั็งยนืยนัค�าตอบเดมิด้วยน�า้เสยีงหนกัแน่นข้ึน

"แดบอกว่า…แดจะไม่แต่งงานกับพี่ไทม์"

และนั่น...เป็นค�าตอบซึ่งตรงข้ามกับที่เขาคิดไว้!
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บทที่ 1
ส�มีและลูกช�ย

'จริปรยิา' ชนิเสยีแล้วท่ีเธอจะตืน่นอนเพราะอาการสองอย่าง…นัน่คอื

หิวน�้าและอยากเข้าห้องน�้า ดังนั้นแม้จะอยู่ในสภาวะครึ่งหลับครึ่งตื่น  

ร่างเพรยีวกบิ็ดตวัไปมา ดวงตาปรอืข้ึนช้าๆ พร้อมรบัภาพเงาสะท้อนของตวัเอง

ในกระจกบานใหญ่อย่างทุกวนั ขาเรยีวกวาดไปทางขวา เตรยีมจะก้าวลงจาก

เตียงควีนไซส์ตามความเคยชิน ทว่าบางสิ่งบางอย่าง…หรือพูดให้ถูกคือ  

'บางคน' ท่ีนอนขวางทางอยู่ท�าให้รมิฝีปากซ่ึงก�าลงัหาวชะงกัค้าง ดวงตากลมโต

เบิกกว้าง ความง่วงงนุถกูแทนด้วยความมึนงงผสมตกใจ ลมหายใจแทบขาดห้วง

เม่ือพบว่าห่างจากใบหน้าเธอเพียงคบื…บนหมอนใบเดยีวกนั มีใครบางคน

นอนตะแคงหันหน้ามาทางนี้

ร่างท้ังร่างแข็งชะงัก สภาพเธอในตอนนี้คือขาข้างหนึ่งยกขึ้นสูง 

เตรยีมวาดลงจากเตยีง แต่เม่ือเอาลงไม่ได้กไ็ด้แต่ค้างอยู่เหนอืร่างในชดุสขีาว

สะอาดตา จิรปริยากะพริบตาถี่ กลืนน�้าลายลงคออึกใหญ่ หัวใจเต้นรัว 

ยามกวาดตามองส�ารวจ 'คนแปลกหน้า' ท่ีนอนอยู่ข้างตวั

'เขา' มผีมสดี�ายาวลงมาปรกหน้าผาก ยาวจนเกอืบจะถงึแผงคิว้เข้ม 

ทรงปีกนกสดี�า เปลอืกตาปิดสนทิ มองเห็นขนตายาวเป็นแพ จมกูโด่งเป็นสนั

เหมือนคนมีเช้ือสายตะวันตกดูรับกันพอดีกับริมฝีปากบางเฉียบ ผิวของ 
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คนตรงหน้าเป็นสขีาวน�า้นมจนเห็นเส้นเลอืดสเีขียวพาดตรงล�าคอแกร่งชัดเจน

ท่ามกลางความมึนงงกับภาพตรงหน้า มีอยู่ค�าหนึ่งเด่นชัดขึ้นในหัว

สวย

คนที่กอดอกนอนตะแคงหันมาทางเธอมีใบหน้าที่สวยจริงๆ

สวย…จนหากแผ่นอกที่สะท้อนขึ้นลงใต้เสื้อเชิ้ตสีขาวปลดกระดุมบน

สองสามเมด็นัน่ไม่แบนราบแบบผูช้ายแท้ๆ เธอคงลงัเลไม่น้อยว่าคนตรงหน้า

เป็นผูห้ญิงหรอืผูช้าย

คนท่ีไม่ชอบมองหน้าใครนกักลบัเผลอจ้องเขาอยูน่าน สมองพลนันกึไปว่า

ผูช้ายตรงหน้าช่างเหมือนกบัเทพเจ้าท่ีถูกบรรยายไว้ในต�านานกรกี จนกระท่ัง

เปลอืกตาของเขาเปิดข้ึน หญงิสาวแทบหยุดหายใจ ความงดงามลงตวัของ

เครือ่งหน้าท้ังหมดเทียบไม่ได้เลยกบัดวงตาคู่นัน้…ดวงตาท่ีแตกต่างจากทุกคู่

ท่ีเธอเคยเห็น

ตามปกตจิริปรยิาจะแยกองค์ประกอบของดวงตาคนเป็นสองส่วนง่ายๆ 

คอืส่วนของตาขาวกบัตาด�า ซ่ึงตาด�าของบางคนอาจจะเป็นสนี�า้ตาลเข้มหรอื

สอีืน่ๆ เพยีงเฉดสเีดยีว ทว่าของผูช้ายตรงหน้า…ดวงตาของเขาเหมอืนมสีามสี

ไล่เฉดกนัอยู่ กึง่กลางดวงตาเป็นสดี�า ถดัจากนัน้สท่ีีครอบครองพืน้ท่ีมากท่ีสดุ

เป็นสนี�า้ตาลทองสวยซ่ึงค่อยๆ ทวีความเข้มข้ึนจนคล้ายจะมีวงแหวนสนี�า้ตาลเข้ม

เกอืบด�าล้อมกรอบอยู่นอกสดุก่อนจะถงึตาขาว

นี่หรือเปล่านะ...ที่เขาเรียกกันว่า 'นัยน์ตาสีอ�าพัน'

สวย...มีเสน่ห์...และ...ลึกลับ

ดวงตาสแีปลกท่ีใสกระจ่างดจุน�า้ในสระก�าลงัสะท้อนภาพเธอในนัน้และ

เมือ่เขากะพรบิตา จริปรยิาถงึหลดุจากภวงัค์ ขาซ้ายซ่ึงยกสงูอยู่นานร่วงตุบ้

ลงมาทับท่อนขาแข็งแรงในกางเกงสขีาว ร่างเพรยีวสะดุง้ ผงะถอยไปด้านหลงั 

กลบีปากหลดุเสยีงหวีดร้องเมือ่พืน้ท่ีบนเตยีงควีนไซส์ซ่ึงใช้งานมาเกอืบสบิปีนัน้

หดเลก็ลง

เล็กลงมาก...จนเธอเกือบหงายหลังไปกองกับพื้น!
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พึ่บ

ราวกบัฉากยอดฮติในละครน�า้เน่า เทพเจ้าผูง้ดงามของเธอเอ้ือมแขนยาวๆ 

มาช่วยไว้ได้ทัน ฉุดรัง้ให้หญิงสาวเซถลาไปสูอ้่อมอกกว้าง

การตกอยู่ในอ้อมกอดของผู้ชายแปลกหน้า…แม้ว่าเขาจะมีรูปโฉม 

ตรงสเป็กเธอมาก! แต่กท็�าให้ปฏกิริยิาต่อต้านเพศตรงข้ามท�างานโดยอัตโนมตัิ 

สองมือทาบทับบนแผงอกของชายหนุม่ ในตอนท่ีเห็นแผ่นอกแน่นแวบๆ จาก

กระดมุสามเมด็บนท่ีถกูปลดออกหญิงสาวกร็บีช้อนตาขึน้มองใบหน้าสวยนัน้

อีกครัง้ กลัน้ใจถลงึตาใส่พร้อมขูล่อดไรฟันเหมือนแม่เสอืค�ารามใส่ศตัรู

"ปล่อย!"

หญงิสาวคดิว่าตวัเองเค้นเสยีงค�ารามใส่หูเขา แต่ไม่เลย…ผูช้ายตรงหน้า 

ไม่ได้มท่ีาทีตกใจอะไร ดวงตาสอี�าพนัเตม็ไปด้วยความโล่งใจ ชายหนุ่มก้มลงมา

แนบหน้าผากของตนชิดกบัหน้าผากช้ืนเหงือ่ของเธอ กระซิบด้วยน�า้เสยีงดใีจ

"ในที่สุดก็ตื่นแล้ว เจ็บตรงไหนมั้ย"

ความใกล้ชิดจนเกนิพอดจีากคนแปลกหน้าท�าให้หญิงสาวสะดุง้ พยายาม

สะบัดตวัหนอีอกจากอ้อมกอดของเขาอย่างสดุชีวติ

"ปล่อย! ปล่อยนะ! ปล่อย!!!"

ท่าทีต่อต้านผลกัไสอย่างเอาเป็นเอาตายของเธอท�าให้เขาชะงกั และ

เมื่อยอมผละออกห่างเขาก็ได้เห็นดวงตาสีนิลเคลือบคลอไปด้วยน�้าตา 

แห่งความหวาดกลวั ชายหนุม่หลบัตาลงฝืนสะกดกลัน้ความเจ็บปวดในอก 

ยอมปล่อยเธอให้หลดุพ้นจากอ้อมกอดของตน พอได้รบัอิสรภาพร่างเพรยีว 

กรี็บถอยหนขียับไปเท่าท่ีพ้ืนท่ีแคบๆ บนเตยีงจะอ�านวย

"คุณ…คุณเข้ามาในห้องฉันได้ยังไง!" เพราะดวงตายังจับจ้องผู้ชาย

แปลกหน้าด้วยความระแวดระวงัจริปรยิาจงึไม่ทันสงัเกตสิง่ต่างๆ รอบตวั

"ท่ีนีไ่ม่ใช่ห้องแด" ผูช้ายชุดขาวลมืตาขึน้มาก่อนจะตอบค�าถามเธอด้วย 

น�า้เสยีงแหบพร่า เบ้ืองลกึของแววตาเตม็ไปด้วยความเจบ็ปวดท่ีเธอไม่เข้าใจ

"จะไม่ใช่ได้ยังไง กเ็ม่ือคนืฉัน!…" เม่ือกวาดตามองรอบตวัเสยีงแหลม
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กข็าดห้วง เพราะเห็นชัดแล้วว่าท่ีนี่ไม่ใช่ห้องนอนของเธอจรงิๆ

ท้ังผนังท่ีปูด้วยวอลล์เปเปอร์สีเอิร์ธโทน โซฟาเดย์เบดสีครีมตัวใหญ่ 

และเสาน�้าเกลือที่มีสายระโยงระยางเข้าสู่หลังมือซ้ายของเธอ

ความจรงิท่ีค้นพบท�าให้จริปรยิาหน้ามดืจนเกอืบพลดัตกจากเตยีงคนไข้ 

ทว่ากลับเป็นเขาคนเดิมท่ียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือไว้อีกครั้ง สัญชาตญาณ 

สั่งให้เธอเกาะแขนสองข้างของเขาไว้แน่น รอจนถูกช่วยขึ้นไปนั่งบนเตียง 

ได้อย่างม่ันคงไม่เสี่ยงกลิ้งลงไปกระแทกพื้นอีกหญิงสาวก็ค่อยกระถดร่าง 

ออกห่างจากชายหนุม่ สร้างพืน้ท่ีของตัวเองทันที และการออกแรงดนัร่าง 

ในชุดสขีาวออกไปกท็�าให้ใบหน้าหวานยบัย่น ความเจบ็แปลบแล่นไปตามร่างกาย

อย่างรวดเรว็

ขณะท่ีเธอได้แต่กดัรมิฝีปากท้ังใบหน้าขาวซีดอย่างไม่เข้าใจอะไรสกัอย่าง 

กลบัเป็นอีกคนท่ีเข้าใจทุกอย่างด ี ความห่วงใยถกูฉาบทับในดวงตาสอี�าพัน 

ชายหนุม่ค่อยๆ ดนัร่างเธอให้นอนราบบนเตยีง เป็นสญัชาตญาณอีกเช่นกนั

ท่ีท�าให้หญงิสาวเผลอต่อต้านด้วยการดิน้รนจะลกุข้ึน หากคราวนีเ้ขากลบัปราม

เสยีงดุ

"นอนลงไป"

และเหมอืนรู…้เหมอืนเขารูว่้าหากย่ิงสัง่ ย่ิงด ุ ย่ิงบังคบั เธอจะยิง่ต่อต้าน 

ความเข้มงวดบนดวงหน้าสวยคมจึงเลอืนหาย สหีน้าเขาอ่อนลงพอๆ กบัน�า้เสยีง

"แดเจ็บอยู่ นอนลงไปก่อนนะ เดี๋ยวผมเรียกหมอให้"

"หมอ? เรยีกหมอมาท�าไม คณุเป็นใคร ท�าไมรูจ้กัช่ือฉัน แล้วท�าไม 

ฉันมาอยู่ท่ีนี"่ คนเจบ็แบบไม่ทันรูต้วันิว่หน้ารวัค�าถามเสยีงแผ่ว พยายาม 

เค้นสมองรือ้ความทรงจ�าล่าสดุออกมา ทว่าย่ิงพยายามคดิหาเหตกุารณ์เช่ือมโยง

ระหว่างเมือ่คนืกบัตอนนี ้ ในหัวกย่ิ็งปวดร้าวเหมอืนมีมอืยักษ์บีบกะโหลกด้วย

เรีย่วแรงมหาศาล เม็ดเหงือ่เย็นผดุข้ึนตามกรอบหน้าซีดเผอืด หญิงสาวยกมอืข้ึน

กมุขมบั จ�าต้องท้ิงตวันอนแต่โดยดี

พอเห็นสีหน้ามึนงงและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดของเธอ ชายหนุ่ม 
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ก็ถอนหายใจ มือใหญ่วางทาบบนหน้าผากของหญิงสาว ขณะท่ีอีกข้าง 

กมุมือเธอไว้ ใช้ดวงตาสอี�าพนัคูส่วยจ้องลกึไปยังดวงตาสดี�าสนทิ ทอดเสยีง

อ่อนโยน

"เด๋ียวผมจะตอบค�าถามแดทุกอย่างเลยนะ แต่ตอนนี้ให้ผมเรยีกหมอ

ก่อน นะแด…"

"คุณเป็นใคร…คะ" เธอเติมหางเสียงลงไปในวินาทีสุดท้าย ดวงตา 

สรีตัตกิาลจ้องมองวงหน้าสวยคมไม่คุน้เคยอย่างระแวดระวัง

ท่ามกลางข้อสงสยันานปัการในหัว นัน่คอืค�าถามแรกท่ีจิรปรยิาเลอืกถาม

หลงัจากท่ีคณะแพทย์พยาบาลออกจากห้องไปและยาแก้ปวดเริม่ท�างานของมนั 

สมองหญิงสาวยังไม่ค่อยแจ่มชัดนกัแต่ความเจบ็ปวดลดลง และตอนนีเ้ธอ

ต้องการค�าอธิบายจากใครสกัคน

ซึ่งบังเอิญว่าตั้งแต่ตื่นขึ้นมา ข้างกายเธอมีเขาเพียงคนเดียว

ผู้ชายในชุดสีขาวตลอดท้ังร่างซ่ึงช่วยขับเน้นให้เขาดูราวกับเทพเจ้า 

จากแดนสวรรค์เบิกตาสีอ�าพันกว้าง ความรู้สึกมากมายท่ีเธออ่านไม่ออก 

หมุนวนอยู่ในดวงตาคู่สวยก่อนเขาจะกดใบหน้าลง หลุบตามองพื้น และ 

เมือ่เงยหน้าข้ึนมาประสานสายตากนัอีกครัง้ อ�าพันลุม่ลกึคูน่ัน้กแ็ฝงรอยร้าว

ขณะต้ังค�าถามกลบั

"แดจ�าผมไม่ได้?"

เพื่อหาค�าตอบให้เขา…และตัวเอง จิรปริยาสูดลมหายใจ รวบรวม 

ความกล้ากวาดตามองส�ารวจใบหน้าอีกฝ่ายอีกครัง้ โครงหน้าคม เครือ่งหน้า

งดงาม องค์ประกอบทุกอย่างท่ีรบักนัได้อย่างลงตวัชนดิท่ีหากเขาไม่เคยผ่าน 

การศลัยกรรมมาก่อน เธอก็เช่ือเหลอืเกนิว่าผูช้ายคนนีค้งเป็นลกูรกัของพระเจ้า 

ประตมิากรรมช้ินเย่ียมท่ีพระองค์บรรจงสรรค์สร้างข้ึนอย่างประณตี

และหญิงสาวมัน่ใจ…ถ้าหากว่าเคยเห็น เคยรูจ้กั เธอจะต้องไม่มวีนัลมืเขา

ได้แน่ๆ
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ผู้ชายที่มีรูปลักษณ์ราวกับเดินออกมาจากสเป็กของเธอแบบนี้

สหีน้าเธอคงบอกค�าตอบได้ชัดเจน เขาจึงผ่อนลมหายใจออกมา แววตา 

ดูหนักอ้ึง ความเจ็บปวดท่ีเห็นเพียงเลือนรางปรากฏบนดวงหน้าสวยของ 

ชายหนุม่ราวเสีย้ววนิาทีก่อนจะผ่านไป หลงเหลอืไว้เพียงใบหน้าสงบนิง่ดวงหนึง่

ซ่ึงไม่อาจปกปิดแววร้าวรานในดวงตาได้

"สักนิด…ก็จ�าไม่ได้เลย?"

เธอรูว่้าเขา 'พยายาม' ถามอย่างมคีวามหวัง จริปรยิารูส้กึผดินดิๆ ขณะ

ปฏเิสธด้วยสหีน้าจรงิจงั

"ไม่ค่ะ"

รมิฝีปากเอ่ยค�าตอบอย่างมัน่ใจ ทว่าขณะนัน้เองในหัวกลบัคล้ายมีเงาภาพ

บางอย่างพาดผ่านไปอย่างรวดเรว็

เร็วจนเธอไล่ตามจับมันไม่ทัน และ...เริ่มลังเลในค�าตอบ

เหมือนเขามองเห็นความลังเลในดวงตาสีด�าสนิทคู่นั้น ผู ้ชาย 

ที่จ้องหน้าเธอจึงคลี่ยิ้มบาง เอื้อมมือมาลูบเรือนผมยาวเบาๆ

"ไม่เป็นไร" เขาพึมพ�า "บางทีแดอาจจะก�าลงัมึนๆ อยู่" หลงัเอ่ยประโยค 

ท่ีกระท่ังคนพูดยังไม่แน่ใจว่าใช้มันเพื่อปลอบใจคนท่ีลืมกันไปแล้ว หรือ…

ปลอบใจตวัเอง เขากแ็นะน�าตวัด้วยความหวงัว่าอาจจะท�าให้เธอกลบัมาจ�าได้ 

"ผมช่ือไทม์"

เขาชื่อ 'ไทม์'

จริปรยิาจ้องดวงหน้าสวยคมนิง่ พยายามนกึไล่ย้อนไปหาคนช่ือ 'ไทม์' 

สกัคนในชีวติ แต่กลบัว่างเปล่า…เธอหาเขาไม่พบ เดีย๋ว...

คิ้วเรียวสวยได้รูปโดยไม่ต้องพึ่งการแต่งเติมขมวดมุ่น ใบหน้าสะบัด 

นิดๆ เม่ือพบว่าแท้จริงแล้วคล้ายๆ ว่ามีภาพบางอย่าง…คนบางคน…อยู ่

ตรงปลายทางของความทรงจ�า ซุกซ่อนอยู่เบ้ืองหลังกลุ่มหมอกควันสีขุ่น

ขมกุขมวัจนเธอเริม่ไม่ม่ันใจว่าตกลงตวัเองรูจ้กัหรอืไม่รูจ้กัเขากนัแน่

ความลังเลบนดวงหน้าหวานซีดท�าให้ผู้ชายท่ีมีช่ือตามกฎหมายว่า  
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'นบันรินัดร์ ไทม์ เทวกาล' ถอนหายใจ แววตาแสดงความปวดร้าวเยาะหยัน

ให้กบับางสิง่บางอย่าง ซ่ึงกค็อืโชคชะตาระหว่างเขากบัเธอ

"โอเค ไม่เป็นไร" เขาพึมพ�า หลุบตาลงต�่าครู่หนึ่งราวกับจะซ่อน 

ความเจ็บปวดผิดหวังให้พ้นจากสายตาเธอ กระท่ังสามารถควบคุมสีหน้า 

แววตาได้ มอืใหญ่จงึเอ้ือมขึน้ไปประคองวงหน้าคนป่วยเอาไว้จนระยะห่าง

ระหว่างท้ังคูเ่หลอืเพยีงแค่ฝ่ามือกัน้ และใช้ดวงตาสอี�าพนัคูส่วยจ้องลกึลงไปใน

ดวงตาสนีลิคล้ายต้องการให้ความงามของมนัร่ายมนตร์สะกดเธอไว้ เสยีงนุม่ลกึ

เอ่ยแนะน�าตัวอีกครัง้

"ผมช่ือไทม์" เขาย�า้ ตามด้วยเน้นหนกัถงึต�าแหน่งของตวัเองในชีวิต 

อีกฝ่าย "เป็นสามีของแด"

จริปรยิาผงะ สมองชาวาบคล้ายถกูนาบด้วยน�า้แข็งก้อนใหญ่ มนึงงสบัสน

จนคดิอะไรไม่ออก ผดิกับก้อนเนือ้ในอกซ้ายท่ีขยันท�างานราวกบัได้ค่าโอทีเพิม่ 

ถงึได้เต้นถียิ่บจนแผ่นอกสะท้อนข้ึนลงไม่หยุด ดวงตากลมโตเหม่อค้างจบัจ้อง

วงหน้าสวยคม แวบแรกเธอเห็นเพยีงภาพเบลอๆ เหมือนมองผ่านเลนส์กล้อง 

ท่ีหลดุโฟกสั ต้องใช้เวลารวบรวมสติพกัหนึง่กว่าจะเห็นชัดถงึทุกเส้นสายแห่ง

ความสมบูรณ์แบบของอีกฝ่าย

ผู้ชาย...ที่บอกว่าเขาเป็น 'สามี' ของเธอ

"สา…มี?" เธอทวนค�าช้าๆ สหีน้ายังว่างเปล่าเหมือนไม่เข้าใจความหมาย

ของค�าค�านัน้

"อื้อ สามี" ผู้เป็นสามีพยักหน้ารับ

"สามีท่ีหมายถึง…คนท่ีเป็น…คู่รัก…คู่ครอง…คู่ชีวิต คนท่ีเป็น…"  

จริปรยิากลอกตาไปมา ร่ายค�าอธบิายความหมายของค�าสัน้ๆ ว่า 'สาม'ี ออกมา

ยาวเหยยีดกว่าท่ีพจนานกุรมบัญญัต ิ และดจูะยาวเกนิความจ�าเป็นส�าหรบัคนฟัง 

หนุม่หน้าสวยจงึผงกหัวอีกครัง้

"ใช่ สามี…หรือเรียกแบบบ้านๆ ว่าผัวนั่นแหละ"
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เป็นอีกครัง้ท่ีเธอผงะ ใบหน้าขาวซีดสลบัแดงจนน่าตกใจ สองมือผลกั

ผูช้ายแปลกหน้าท่ีไร้ตวัตนในความทรงจ�าแต่กลบัด�ารงอยู่ในต�าแหน่งส�าคญัด้วย

เรีย่วแรงมหาศาล และเพราะไม่ทันตัง้ตวั…คนท่ียืนอยู่ข้างเตยีงจงึเซถอยหลงัไป

หลายก้าว

"ล้อเล่นแบบนี้ไม่ข�านะ!" หญิงสาวขมวดคิ้ว สูดลมหายใจแรง ยกมือ

ขึ้นกอดอกจ้องหน้าเขาด้วยสายตาโกรธเกรี้ยว

คนถูกผลักเพียงยกมือขึ้นกอดอก จ้องเธอกลับด้วยสีหน้าจริงจังบ้าง

"แล้วใครบอกว่าผมล้อเล่น เรื่องแบบนี้ใครจะล้อเล่นกัน"

ความจริงจังซ่ึงอาบไล้บนใบหน้าและดวงตาอีกฝ่ายท�าให้จิรปริยา 

ใจสั่น ความกลัวแล่นปลาบเข้ามาเกาะกุมหัวใจซึ่งยังคงเต้นกระหน�่า 

ไม่ผ่อนจงัหวะลง ขณะไม่ทันได้ตัง้ตวั กลบัเป็นเขาบ้างท่ีพุง่เข้ามาคว้ามือซ้าย 

ซ่ึงถกูถอดสายน�า้เกลอืออกไปแล้วข้ึนไปอยู่ในระดบัสายตา ปลายนิว้เรยีวยาว 

เย็นนิดๆ ไล้เครื่องประดับทีเ่ธอไมท่ันสังเกตเหน็…และมั่นใจว่าไมเ่คยเห็น 

มาก่อนบนนิว้นางข้างซ้ายของตวัเอง

"นี่ไงหลักฐาน…แหวนแต่งงานของเรา"

"ไม่! ไม่จริง! คุณโกหก!"

ไม่มีทางท่ีผูห้ญิงโสดวัยย่ีสบิสองปีอย่างเธอ…จะมีสามไีด้เพยีงช่ัวข้ามคนื 

ระหว่างท่ีเธอเริ่มดิ้นรนโวยวายใส่หาว่าเขาโกหกประตูห้องพักฟื้นก็ถูกเปิด 

เข้ามา ร่างเลก็วิง่มาหยุดตรงหน้าเธอด้วยสหีน้าตืน่ตกใจ ตอนแรกจริปรยิา 

ไม่เห็นเด็กคนนัน้ ไม่รบัรูก้ารมาถงึ จนกระท่ังเสยีงตืน่ตระหนกดงัข้ึน

"หม่ามี้เป็นอะไรครับ!"

เท่านัน้แหละ จริปรยิากหั็นขวบัไปมองต้นเสยีง กวาดมองเครือ่งหน้า

ละเอียดอ่อนของเด็กชายตัวน้อยที่หากเขาไม่ลงท้ายค�าพูดว่า 'ครับ' และมี

ผมสัน้ ด้วยใบหน้าหวานๆ กบัดวงตากลมโตสดี�าสนทินัน่เธอคงเผลอนกึไป

ว่าเขาเป็นเด็กผู้หญิง

หญิงสาวกลืนน�้าลายลงคอ ริมฝีปากสั่นระริก เอ่ยถามเสียงพร่า
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"เมื่อกี้…น้องพูดว่าไงนะ"

เด็กชายกะพริบตาปริบ ดวงหน้าหวานเต็มไปด้วยความสับสนหันไป

มองผู้ชายที่ชื่อไทม์ ก่อนตอบเธอด้วยน�้าเสียงแปลกใจ

"กันและกันถามว่า…หม่ามี้เป็นอะไรครับ"

อีกครั้งแล้วที่สมองเธอไม่ท�างาน ทั่วทั้งร่างชาวาบ หญิงสาวผู้มั่นใจ

ว่าใช้ภาษาแม่ได้ดมีากมาตลอดถงึกบัต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะประมวลผล

ได้ว่าค�าว่า 'หม่ามี้' นั้น มีความหมายเดียวกับค�าว่า 'แม่'

จิรปริยามองเด็กชายหน้าหวานสลับกับผู้ชายหน้าสวย คนหนึ่งบอก

ว่าเป็น 'สามี' ขณะที่อีกคนเรียกเธอว่า 'หม่ามี้'

ดวงตากลมโตกะพริบถี่ เลือดในกายแล่นพล่านจนได้ยินเสียงชีพจร

เต้นดัง 'ตุบๆ' ด้วยจังหวะถี่รัว เธอสูดลมหายใจลึกก่อนจะเอ่ยเสียงพร่า

"เอิม่…โอเค…นีส่รปุว่าตอนนีฉั้น…มีท้ังสามแีล้วกล็กู…เลยเหรอเนีย่"
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บทที่ 2
ฝันร้�ยที่กล�ยเป็นจริง

โอเค จิรปริยารู้ตัวว่าเธอเป็นคนชอบนอน นอนได้ท้ังวี่ท้ังวัน นอน 

ชนดิท่ีเรยีกได้ว่ากนิบ้านกนิเมอืงหมดไปเป็นแถบๆ ถ้าไม่ใช่วนัท่ีมีเรยีนล่ะก…็

โน่นแน่ะ กว่าเธอจะลมืตาตืน่ได้กเ็กอืบเท่ียง แถมไม่กีช่ั่วโมงถดัจากนัน้กต้็อง

เลือ้ยกลบัไปนอนใหม่

แต่ให้ตายอย่างไรหญิงสาวก็เชือ่ไม่ลงว่าเธอเผลอ 'นอน' จนตืน่มาอีกที 

มีลกูมสีามแีล้วแบบนี ้ดงันัน้เม่ือมองหน้าสองพ่อลกู เธอถงึบอกตวัเองในใจ

ได้ทันทีว่า

ฝัน...นี่มันต้องเป็นความฝันแน่ๆ

'ความฝัน' เป็นเพยีงเหตผุลเดยีวท่ีสามารถอธบิายได้ว่าท�าไมอยู่ดีๆ  เธอ

ท่ีน่าจะหลบัไปเพยีงไม่นาน…อย่างมากกค็งไม่เกนิครึง่วัน ถงึได้ตืน่ข้ึนอกีที

ในโรงพยาบาลท้ังยังมเีดก็ชายมาแสดงตวัเป็นลกู ชายหนุ่มมาแสดงตวัเป็นสามี

แบบนี้

ร่างในชุดผู้ป่วยสีหวานนั่งกอดอกอยู่บนเตียงคนไข้ใช้ดวงตากลมโต

จ้องส�ารวจคนทั้งคู่ เริ่มจากคนที่อ้างตัวว่าเป็นลูกชาย

หนูน้อยมีดวงหน้าหวาน จมูกโด่งชัดแบบมั่นใจได้ว่าโตขึ้นไปพ่อแม ่

ไม่ต้องเสยีเงนิเสรมิดัง้ให้ กลบีปากรปูกระจบัสชีมพูระเรือ่ยิง่ขับให้ดวงหน้า 
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ดนู่ารกัราวกบัตุ๊กตา ดวงตากลมโตสดี�าสนทิกะพรบิทีกเ็ห็นขนตายาวเป็นแพ 

ผิวขาวอมชมพดูสูขุภาพดี

และไม่เพยีงแค่หน้าตาผวิพรรณด ี เด็กชายท่ีแทนตวัเองว่า 'กนัและกนั' 

ยังมกีริยิามารยาทท่ีบ่งบอกได้ว่าถกูอบรมมาอย่างดี

จิรปริยาเลิกคิ้ว

นี่น่ะหรือ ลูกชายของเธอ?

หญิงสาวเผลอพยักหน้าหงึกหงักทั้งรอยยิ้ม

ความฝันสรรค์สร้างลูกชายให้เธอได้ไม่เลวเลย

ถ้าพดูกนัตามตรงคอืเดก็คนนีด้ดูเีกนิกว่าจะเช่ือว่าเป็นลกูของเธอด้วยซ�า้ 

จริปรยิารูต้วัว่าตนไม่ใช่คนข้ีริว้ แต่เธอกร็ูด้อีีกนัน่แหละว่าล�าพงัแค่เธอไม่มวีนั

รงัสรรค์ตุ๊กตาตวัน้อยน่ารกัอย่างนีอ้อกมาได้แน่ๆ

หางตาเหลือบมองผู้ชายท่ีนั่งกอดอกไขว่ห้างอยู่บนโซฟาตัวยาวและ 

ใช้ดวงตาสอี�าพันสวยแปลกคูน่ัน้มองเหมือนก�าลงัคดิอะไรอยู่ รมิฝีปากบาง

ระบายรอยย้ิมอ่อนโยนล่อลวงชวนให้หลงใหล

ถ้านีค่อืโลกแห่งความจรงิ จริปรยิาไม่มีวนักล้าจ้องเพศตรงข้ามแบบนี้

แน่ๆ แต่เพราะนีค่อืโลกแห่งความฝัน ท้ังเขายังอยู่ในฐานะ 'สามี' เธอจงึมสีทิธิ์ 

โดยชอบธรรมท่ีจะส�ารวจเขา และให้ตายเถอะ! แม้กระท่ังอยู่ในความฝันเธอกยั็ง

เผลอหน้าแดงเพราะเขาจนได้

สามีของเธอเป็นหนุ่มหน้าสวย ดวงตาสีน�้าตาลออกทองคมกริบ 

ใต้แพขนตายาวเป็นประกาย รมิฝีปากบางได้รปูมกัแต้มย้ิมอยู่เกอืบตลอดเวลา  

ผิวพรรณขาวกระจ่างจนมองเห็นเส้นเลือดสีเขียวบนล�าคอ หลังมือ และ 

ท่อนแขนซ่ึงพ้นเสือ้ออกมา แถมคะเนดจูากสายตาน่าจะสงูมากๆ อีกด้วย

อืม ยอมรบัอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าเธอค่อนข้างพอใจกบั 'พ่อของลกู'  

คนนีม้าก!

เขาช่างมรีปูโฉมงดงามราวกบัเดนิออกมาจากสเป็กเธออย่างไรอย่างนัน้ 

และจากรปูลกัษณ์ของเขาท�าให้ไม่ต้องเดาเลยว่าลกูชายเธอมีความคล้ายใคร
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มากกว่ากนัระหว่างพ่อกบัแม่!

'กนัตกาล' ท่ีส่งเสยีงเจือ้ยแจ้วมานานชะงกั เมือ่รูส้กึได้ว่ามารดาแทบจะ 

ไม่พูดอะไรเลย แถมยังเอาแต่จ้องหน้าเขากับบิดาอยู่แบบนั้น เด็กชาย 

กะพรบิตาปรบิ อดหันไปมองบิดาไม่ได้

"ปาป๊า"

นับนิรันดร์ละสายตาจากภรรยามาสบตาลูกชาย พยักหน้าเล็กน้อย

บอกให้กันตกาลรู้ว่าสังเกตเห็นความผิดปกตินั้นเหมือนกัน

ไม่สิ ท่ีจริงตั้งแต่เธอโวยวายว่าจ�าเขาไม่ได้ นับนิรันดร์คาดเดาว่า 

ต่อจากนัน้ภรรยาท่ีเขารูจ้กัจะต้องแผดเสยีงลัน่หลัง่น�า้ตาออกมาอีกชุดใหญ่ 

แต่เพยีงแค่กนัตกาลก้าวเท้าเข้ามาเรยีกเธอว่า 'หม่าม้ี' หญิงสาวกพึ็มพ�าออกมา

แค่ประโยคเดียวก่อนจะสงบลง

อ�าพนัคูง่ามหรีล่ง คดิถงึความเป็นไปได้ต่างๆ ทว่าสดุท้ายแล้วร่างสงู

ตดัสนิใจลกุข้ึนจากโซฟาเดินไปเท้าแขนบนเตยีงคนไข้ ชะโงกตวัเหนอืหญิงสาว

โดยท้ิงระยะห่างเพียงคืบ มุมปากขยับยิ้มยามเห็นว่าเธอเผลอผงะถอยไป 

พร้อมกบัใบหน้าท่ีข้ึนริว้แดง

"แดหิวรึยังครับ"

หิวเหรอ

จิรปริยานิ่วหน้า เกือบตอบไปแล้วว่า 'ไม่หิว' ก็ในความฝันจะหิว 

ได้ยังไงล่ะ แต่ขณะก�าลังจะอ้าปากตอบ ความเคลื่อนไหวของน�้าย่อย 

ในกระเพาะกท็�าให้เธอต้องเปลีย่นเป็นพยักหน้ารบั

"อื้อ"

คิ้วเรียวขมวดมุ่น แปลกใจท่ีคนเราสามารถหิวได้กระท่ังในความฝัน  

และยิง่จมูกได้กลิน่หอมของข้าวต้มกุง้ซ่ึงถกูนบันรินัดร์เขน็จากมุมห้องมาวาง

ตรงหน้าได้ชัดเจน เธอกเ็ริม่สะดดุใจ

ไม่ใช่เพราะความเอาใจใส่ของผูช้ายตรงหน้าท่ีช่วยแกะหางกุง้ให้ หรอื

ลูกชายตัวน้อยซ่ึงเดินไปหยิบส้มมาปอกรอเธอกินล้างปาก ทว่าหญิงสาว 
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เริม่ตระหนกัถงึความผดิปกตบิางอย่างท่ีเธอมองข้ามไป

สัมผัสเนื้อแน่นๆ หวานสดใหม่ของกุ้งในปากท่ีชัดเจนท�าให้หัวคิ้ว 

ย่นเข้าหากัน หญิงสาวนิ่วหน้า ตักข้าวเม็ดอวบกับน�้าซุปเป่าเข้าปาก 

ค�าแล้วค�าเล่าราวกบัต้องการจะพสิจูน์อะไรบางอย่าง ลางสงัหรณ์พุ่งข้ึนมา

พร้อมอวยัวะชิน้ส�าคญัเริม่กระหน�า่ท�างานหนกัอีกหน จิรปรยิาเผลอร้องลัน่

เมื่อข้าวต้มร้อนๆ ที่รีบตักใส่ปากโดยยังไม่ทันจะได้เป่าให้ดีลวกลิ้นจนต้อง 

ท้ิงช้อนลงกระทบชามกระเบ้ือง

"โอ๊ย!"

"หม่าม้ีเป็นอะไรรึเปล่าครับ!" ลูกชายตัวน้อยวิ่งเข้ามาเป็นคนแรก

พร้อมกับส้มในมือ ส่วนสามีก็รีบถามด้วยสีหน้าห่วงใยพอกัน

"แด! เป็นอะไรมั้ย ร้อนมากรึเปล่า ดื่มน�้าก่อนเร็ว"

จิรปริยาไม่ได้สนใจพวกเขา เธอดุนลิ้น สัมผัสได้ถึงความฝาด 

บนอวยัวะรบัรส รูจ้ากประสบการณ์เลยว่าหลงัจากนีเ้ธอจะกนิอะไรไม่อร่อย 

ไปอีกสกัพกั ส�าหรบัคนท่ีมคีวามสขุง่ายๆ กบัการกนิและการนอนเป็นหลกั 

มันเคยเป็นเรือ่งใหญ่ แต่ถ้าเทียบกบัสถานการณ์ตอนนี ้ เธอคดิว่ามนัเป็นเพียง 

เรือ่งเลก็น้อยเท่านัน้

หญงิสาวนิง่งนั รูม้าตลอดว่าตวัเองเป็นคนความรูส้กึช้าประมาณหนึง่ 

ย่ิงกบัสถานการณ์แปลกๆ เหตกุารณ์น่าตกใจ บางครัง้เธอกก็ลายเป็นคนโง่ 

จนตวัเองยังร�าคาญ จริปรยิาหลบัตารวบรวมสต ิพยายามคดิทบทวนเรือ่งต่างๆ 

ใจของเธอหายวาบเมื่อนึกขึ้นมาได้ว่าไม่ใช่แค่กลิ่นหรือรสชาติเท่านั้นที่มัน 

'สมจรงิ' เกนิไป ตอนแรกท่ีตืน่ขึน้มาเธอยังรูส้กึเจบ็ปวดตามร่างกายอยูบ้่าง

แต่เพราะยาแก้ปวดท่ีกินเข้าไปประกอบกับความตกใจเรื่องลูกชายกับสามี

ท�าให้สมองมึนๆ จนลมืนกึถงึ

ภายใต้เปลอืกตาปิดสนทิ ดวงตาสนีลิไหววบู หยาดน�า้เริม่เอ่อท้นกรอบตา

ความฝัน...ท�าได้สมจริงขนาดนั้นเลยหรือ

สมัผสัเบาๆ บนผวิแก้มท�าเอาเธอถงึกบัสะดุง้ ดวงตากลมโตเบิกกว้าง
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พร้อมหยดน�า้ตาท่ีร่วงหล่น ร่างเพรยีวสัน่ระรกิอย่างห้ามไม่อยู่ รูส้กึเหมือน

อุณหภมูริอบตวัลดต�า่ลงจนสัน่สะท้าน ความหวาดกลวัพุง่มาเกาะกมุหัวใจ

"หม่ามี้…หม่ามี้เป็นอะไรครับ" เจ้าของมือเล็กๆ บนผิวแก้มร้องลั่น 

สหีน้าดตูกใจปนท�าอะไรไม่ถกูท่ีอยู่ดีๆ  มารดากดู็ตกใจกลวัข้ึนมา กนัตกาล

หันกลบัไปมองนบันรินัดร์อีกครัง้อย่างขอความช่วยเหลอื

หนุม่หน้าสวยถอนหายใจ วางแก้วน�า้ลงแล้วเลือ่นโต๊ะอาหารออกพร้อมกบั

ขยับเข้าไปใกล้ แขนแข็งแรงดงึร่างในชดุคนป่วยเข้ามากอดหวงัให้อ้อมแขน

ของเขาเยียวยาเธอเหมือนทุกครั้งทว่าภรรยากลับผลักไส ใบหน้าซีดขาว 

ส่ายไปมาช้าๆ รมิฝีปากขยับหากไร้เสยีงเลด็ลอด จนครูห่นึง่จงึแผดเสยีงลัน่

"ปะ…ปล่อย ปล่อยฉัน! ปล่อย!"

คนป่วยท่ีควรไร้เรีย่วแรงกลบัมีก�าลงัดีดดิน้ตวัอยู่ในอ้อมแขนแข็งแรง 

นบันรินัดร์นิว่หน้า ชายหนุม่หันไปมองลกูชายท่ียืนร้องไห้ตวัสัน่อย่างท�าอะไร

ไม่ถกู ปากสัง่ด้วยน�า้เสยีงนุม่ลกึสงบนิง่เพราะในเวลาแบบนีห้ากเขาร้อนรน

ไปด้วย ลกูชายตวัน้อยคงสตแิตกตามคนเป็นมารดาไปตดิๆ

"กันและกัน ไปตามหมอที"

รอจนเขาเรียกครั้งท่ีสอง ทายาทหนึ่งเดียวจึงพยักหน้าถี่ๆ เด็กชาย

เม้มปากมองมารดาก่อนจะหมุนตัววิ่งออกจากห้องไป

จากท่ีมองไล่หลังกันตกาล นับนิรันดร์ก็ต้องรีบหลุบตามองภรรยา 

ในอ้อมแขนซึง่อยู่ดีๆ  กน็ิง่งนัหยุดขดัขนื ชายหนุม่จงึได้เห็นว่าดวงตาวาวรืน้

ตืน่ตระหนกคูน่ัน้มองเลยเขาไป…จบัจ้องอยู่บนหน้าจอโทรทัศน์บนผนงัซ่ึง 

ถกูเปิดท้ิงไว้ต้ังแต่เมือ่คนืโดยไร้คนสนใจมานาน ขณะนีพ้ธิกีรในรายการข่าว

ก�าลงัเริม่ต้นเปิดรายการด้วยการบอกวนัเดอืนปีตามปกติ

แต่ที่ไม่ปกติ...คือภรรยาของเขา

นบันรินัดร์เลกิคิว้ มองมือเรยีวท่ีบีบท่อนแขนเขาจนแน่น ระยะห่าง 

แสนใกล้ชดิท�าให้เห็นกลบีปากสัน่ระรกิ ไม่…ไม่ใช่แค่ปากเธอท่ีสัน่ แต่กลบั

เป็นร่างท้ังร่างเลยต่างหาก และเม่ือจริปรยิาหันกลบัมามองเขา ดวงตาคูน่ัน้
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กเ็หม่อค้าง ถามออกมาท้ังท่ีสตยัิงจดจ่ออยูก่บับางอย่าง ความท่ีแขนของเขา

โอบรอบล�าตัวช่วงบนของเธอจงึสมัผสัได้ถงึหัวใจท่ีเต้นกระหน�า่แรง

"วันนี้…วันที่เท่าไหร่ เดือนอะไร ปี…ไหน"

นยัน์ตาสอี�าพนัหลบุมองสหีน้าตืน่ตระหนกของภรรยา ระบายลมหายใจ

หนกัอึง้ รมิฝีปากบางบอกวันเดอืนปีออกไปอย่างชัดเจน แน่นอนว่ามันตรงกบั 

ท่ีพิธกีรชายเพิง่เอ่ยไป และคนฟังกท็วนข้อมูลนัน้ด้วยสหีน้าแข็งท่ือ ไม่นาน…

ใบหน้าซีดกส็ะบัดไปมา รมิฝีปากบิดเบ้ หลัง่น�า้ตาออกมาอีกระลอกใหญ่

"ไม่…ไม่จริง โกหก! คุณโกหก! เป็นไปไม่ได้! มันเป็นไปไม่ได้!"

หญิงสาวกรีดร้อง ร่างเพรียวสั่นระริกด้วยความหวาดกลัว ปฏิเสธ 

ทุกอย่างท่ีเกดิข้ึนตรงหน้า

ปฏเิสธ...ว่าตอนนีเ้ธออยู่ในช่วงเวลาท่ีห่างจากปัจจบัุนถงึสบิสองปีเตม็!

เฮือก!

ดวงตาสนีลิเบิกกว้าง แผ่นอกสะท้อนข้ึนลงด้วยอัตรากระช้ันถี ่ สิง่แรก

ท่ีเธอท�าคือหันใบหน้าไปทางขวาและเมื่อพบกระจกเงาบานใหญ่ จิรปริยา 

กแ็ทบร้องไห้ออกมา

หญิงสาวกดัรมิฝีปาก ก้าวขาลงจากเตยีง ย่ืนมือไปสมัผสัใบหน้าของ 

ตวัเองบนกระจก

"ฝัน…เมื่อกี้…แค่ฝันไป…"

ลมหายใจพรอูอกอย่างโล่งอก ขณะท่ีเธอก�าลงัยินดกีบัการท่ีได้กลบัมา 

อยู่ในห้องของตัวเอง และอนาคตซ่ึงพรัง่พร้อมไปด้วยลกูและสามเีป็นเพียง

ภาพฝัน จิรปริยากลับได้ยินเสียงคล้ายนาฬิกาปลุกกรีดร้องแว่วเข้ามาในหู  

ร่างเพรยีวหันซ้ายหันขวาเพือ่มองหาสมาร์ตโฟนท่ีเธอตัง้ปลกุไว้อยู่ทุกวัน ทว่า 

ก่อนท่ีจะหาเจอกร็าวกบัว่าโลกท้ังใบถกูฉีกกระชาก มอืบางพยายามยึดเกาะ

หัวเตยีงไว้แน่น รมิฝีปากกรดีร้องด้วยความตกใจ
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"กรี๊ดดดดดดดด"

เสยีงกรดีร้องของคนท่ีหลบัสนทิไปเพราะฤทธิย์าท�าให้กนัตกาลซ่ึงอาสาไป

ปิดเสยีงนาฬิกาปลกุในสมาร์ตโฟนถงึกบัสะดุง้ เดก็ชายเบิกตากว้าง สองขา 

วิง่กลบัไปเกาะขอบเตยีงคนไข้สหีน้าตืน่

"หม่ามี้! ปาป๊า…หม่ามี้เป็นอะไร"

นับนิรันดร์ท่ีมือข้างหนึ่งวางบนหน้าผากช้ืนเหงื่อ เขาส่ายหน้าเบาๆ 

ขณะก�าลงัจะตอบหางตากเ็ห็นภรรยาเบิกตากว้าง หอบหายใจถีเ่หมอืนคนวิง่มา

สกัสบิกโิลเมตร

"แด ใจเย็นๆ นะแด ไม่เป็นอะไรแล้วนะ"

ชายหนุม่คว้าเอาร่างเพรยีวมากอดไว้แนบอก หวังปลอบโยนให้คนท่ี

คงจะฝันร้ายรูส้กึดข้ึีนเหมือนทุกครัง้ โดยไม่รูเ้ลยว่าสมัผสัจากเลอืดเนือ้ของเขา

นัน่แหละคือฝันร้ายส�าหรบัเธอ

แวบแรกจิรปริยายังมึนงงเกินกว่าจะจับต้นชนปลายถูก ดวงตาสีนิล 

เหม่อลอยไร้จดุโฟกสั กระท่ังถกูดงึไปอยู่ในอ้อมแขนของใครคนหนึง่ ใบหน้า

ซีกขวาฝังอยู่บนแผ่นอกกว้าง เสยีงสะท้อนของหัวใจอีกดวงกระทบโสตประสาท 

ปลกุสติสมัปชัญญะให้ตืน่ตวั

ท้ังๆ ท่ีเมือ่ครูยั่งร้อนวาบจากอตัราการเต้นของหัวใจซ่ึงส่งผลกระทบกบั

การท�างานส่วนอืน่ของร่างกาย ทว่าเม่ือรบัรูไ้ด้ชัดเจนว่าเธอกลบัมาอยู่ในโลก

ท่ีมท้ัีงลกูและสามีแล้วจรงิๆ จริปรยิากร็ูส้กึว่าท้ังร่างชาวูบ ตัง้แต่หัวจดเท้า

หนาวยะเยือกไร้เรีย่วแรงเหมือนโดนไอซ์บักเกต็* มาหมาดๆ

"แด?" อาการนิง่งนัของคนในอ้อมแขนไม่พ้นสายตานับนรินัดร์ ชายหนุม่

ผละออกจากร่างเพรยีวระหงท่ีสัน่น้อยๆ นยัน์ตาสอี�าพันหลบุมองหญิงสาว 

ท่ียกมือซ้ายขึน้มอง ดวงตาสนีลิของเธอจบัจ้องไปยังเครือ่งประดบัช้ินส�าคญั 

ซ่ึงตลอดชีวติยีส่บิสองปีในความทรงจ�าไม่เคยมีมันอยู่

* ไอซ์บักเก็ต (Ice Bucket Challenge) คือโครงการช่วยเหลือกลุ่มผู้ป่วยกล้ามเนื้ออ่อนแรง (ALS หรือ  
ALS Association) โดยการน�าน�้าเย็นซ่ึงอาจจะมีน�้าแข็งผสมอยู่มารดหัวตนเองให้ร่างกายชาอ่อนแรงเพราะ 
ความเย็นจดัของน�า้แข็ง เพือ่เข้าใจอาการป่วยของโรคกล้ามเนือ้อ่อนแรง โดยผูป้ระกอบกจิกรรมจะบรจิาคเงนิช่วยเหลอื 
และส่งค�าท้าต่อบุคคลอื่นให้ท�าอย่างเดียวกันภายใน 24 ชั่วโมง
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สดุโคนน้ิวนางข้างซ้ายซ่ึงเคยว่างเปล่า แหวนวงหนึง่แน่นิง่อยูต่รงนัน้ 

การพลกิหลงัมอืขึน้มาในระดบัสายตาท�าให้เห็นเพชรเมด็งามฝังตวัอยู่กึง่กลาง

เครือ่งหมายอินฟินติี้

หญิงสาวหลบัตา พรลูมหายใจช้าๆ น�า้ตาเม็ดเลก็ไหลรนิลงมาเงยีบๆ

จริงๆ หรือ...

เรื่องราวในตอนนี้...ฝันร้ายในตอนนี้...

...มันเป็นความจริงอย่างนั้นหรือ
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บทที่ 3
น�งเอกคนอื่นเข�ย้อนอดีตกัน 
มีแต่เธอที่ทะลึ่งพุ่งม�อน�คต

"นี่ห้องนอนของเรา"

ดวงตากลมโตเหลอืร่องรอยความบวมช�า้เพยีงเลก็น้อยมองตามมือเรยีว

ซ่ึงหลงัสแกนนิว้มือจนได้ยินเสยีงดงั 'ตีด๊' กผ็ลกัประตไูม้บานหนาท่ีเด้งถอยไป

ด้านหลงัออกกว้าง จริปรยิาชะโงกใบหน้าเข้าไปก่อนตวั เพยีงแค่เห็นบนผนงั

ด้านหนึ่งประดับประดาด้วยกรอบรูปใหญ่เล็กลดหลั่นกันไปก็เผลอห่อปาก 

อุทานเสยีงสงู

ทั้งหมดนั่น...คือรูปของเธอกับพวกเขาพ่อลูก

ร่างเพรียวในชุดเดรสสีฟ้าอมม่วงเหมือนกลีบไฮเดรนเยียเดินตาม 

การประคองของคนตวัสงูกว่า ส�ารวจการตกแต่งภายในห้องอย่างช้าๆ ท้ัง

โซนห้องนัง่เล่น ห้องแต่งตวั ห้องน�า้ซ่ึงมาพร้อมกบัอ่างน�า้วน ไล่ไปจนถงึ

โซนห้องนอน

ห้องนีเ้ป็นอีกห้องในบ้านหลงัใหญ่ท่ีตกแต่งได้สวยเหมือนกบัห้องตวัอย่าง

ตามนติยสาร แม้ภาพรวมท้ังหมดจะไม่ใช่รูปแบบห้องนอนในฝันของเธอ หาก

แต่สิง่ละอนัพนัละน้อยหลายๆ อย่าง อาทิ โซฟาก�ามะหย่ีสม่ีวงเข้มเตม็ไปด้วย

หมอนหลากสสีนัท่ีตัง้อยู่หน้าโทรทัศน์จอบางฝังผนงั หรอืเตยีงหลงัใหญ่ปูด้วย

ผ้าปูท่ีนอนสหีวาน ดแูล้วยังไงนัน่มันกร็สนยิมเธอมากกว่าผูช้ายข้างๆ
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จริปรยิาผละจากสามี เดนิเขยกตดัห้องนัง่เล่นไปเปิดประตกูระจก ก้าวเท้า

เหยยีบพืน้ระเบียงปูด้วยกระเบ้ืองลายไม้สนี�า้ตาลโดยลงน�า้หนกัไว้ท่ีเท้าซ้าย…

เปล่า นีไ่ม่ใช่ผลกระทบจาก 'อบัุตเิหตุ' เพราะถงึแม้ใครต่อใครจะพากนับอกว่า

อุบัติเหตุในครั้งนั้นเป็นต้นเหตุพัดความทรงจ�าของเธอปลิวหายและท�าให้

ร่างกายบางส่วนได้รบัการกระทบกระเทือน ทว่าขาขวาไม่ใช่หนึง่ในนัน้

หญิงสาวก้มมองข้อเท้าขวาที่ถูกพันผ้ายืดไว้ก่อนถอนหายใจ

ที่เส้นเอ็นข้อเท้าอักเสบ ก็เพราะเธอขาพลิกตอนรีบลงจากเตียง!

เธอถอนหายใจอีกรอบให้กับความซวย สองแขนเท้ากับราวระเบียง 

เหลก็ดดัสดี�า ก่อนจะเปลีย่นเป็นสดูลมหายใจเข้าปอดลกึยามกวาดตามองลงไป

เบ้ืองล่างซ่ึงด้านหนึง่เป็นสวนเขียวขจลีานตาด้วยไม้ดอกไม้ประดบัหลากสายพนัธุ์ 

ขณะท่ีอีกด้านเป็นโรงจอดรถยนต์ซ่ึงหนึง่ในรถท่ีจอดอยูค่อืคนัท่ีพาเธอมาจาก

โรงพยาบาล กลบัสูส่ถานท่ีท่ีตอนนีถ้กูเรยีกว่า 'บ้าน'

จริปรยิาหันหลงัพิงราวระเบียง มือซ้ายถกูยกข้ึนสงูพอให้เธอพจิารณา

เคร่ืองประดบับนเรยีวนิว้ได้ถนดั สายตาจบัจ้องอยู่ตรงเพชรเม็ดงามกึง่กลาง

สญัลกัษณ์อินฟินติี…้

...สัญลักษณ์แห่งความเป็นนิรันดร์

หลงัจากตืน่ขึน้มาในโรงพยาบาลและค้นพบว่าตัวเธอได้ก้าวผ่านกาลเวลา

มาอนาคตในอีกสิบสองปีข้างหน้า…ในชีวิตของตัวเอง วันเวลาก็ผ่านมา 

นบัสปัดาห์แล้ว และมนักเ็ป็นเรือ่งปกตท่ีิแรกเริม่เธอจะต่อต้านโลกในตอนนี้

เพราะถงึแม้จริปรยิาจะเป็นสาวช่างฝันผูเ้ป่ียมล้นไปด้วยพลงัแห่งจินตนาการ 

เคยคิดฝันถึงอนาคตของตัวเองอยู่หลายครั้งหลายคราว แต่ถึงขาข้างหนึ่ง 

ของเธอจะฝังรากอยู่บนโลกแห่งความฝันแสนแฟนตาซีท่ีอะไรกเ็กดิขึน้ได้ทว่า

ขาอีกข้างกยั็งเหยียบอยูบ่นโลกแห่งความจรงิท่ีเตม็ไปด้วยเหตแุละผลซ่ึงสามารถ

พสิจูน์ได้ทางวทิยาศาสตร์

ถงึจะมีเรือ่งเล่าเกีย่วกบัทฤษฎข้ีามเวลามากมาย ทว่านัน่กยั็งไม่เคยมี

หลักฐานพิสูจน์ได้ชัดเจน การก้าวข้ามกาลเวลามายังอนาคตของตัวเอง 
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เหตุผลแรกท่ีเธอคดิได้ในตอนนัน้คอื 'นีค่อืความฝัน'

แต่เมือ่ไม่ว่าจะหลบักีค่รัง้เธอกย็งัคงต่ืนข้ึนมาท่ีโลกใบนี ้ห้วงกาลแห่งนี้ 

ข้างกายปราศจาก 'ครอบครวั' ซ่ึงประกอบไปด้วยบิดามารดา แต่ดนัมลีกูชาย

และสามีท่ีไร้ตวัตนในความทรงจ�า แม้มนัจะยากแค่ไหนแต่หญิงสาวกเ็ริม่เรยีนรู ้

ท่ีจะยอมรบัความจรงิข้อนี้

ปลายนิว้โป้งซ้ายไล้แหวนบนนิว้นางเล่น มุมปากขยับเป็นรอยยิม้ขณะ

โคลงศีรษะ

ไม่รูว่้าไอ้นสิยั 'ไม่เกบ็ความทุกข์มาคดินาน ผ่านไปกเ็ริม่ลมื' ของเธอ 

นีมั่นดหีรอืร้าย เพราะกลายเป็นว่าไม่นานนกัจริปริยากเ็ริม่ท�าใจยอมรบัว่าตวัเอง

ไม่ได้อยู่ในห้วงเวลาท่ีอายุยีส่บิสองปีอีกต่อไป ปีพทุธศกัราชซ่ึงได้รบัการพสิจูน์

แล้วว่าไม่ใช่เรือ่งโกหกแหกตาห่างกบัความทรงจ�าสดุท้ายถงึหนึง่รอบนกัษัตร 

กระท่ังบ้านเมอืงเทคโนโลยต่ีางๆ ท่ีได้เห็นมาบ้างกม็กีารเปลีย่นแปลงไม่น้อย

สบิสองปีก่อนตกึสงูระฟ้ามากมายต่างผดุขึน้เป็นดอกเห็ด คอนโดมิเนยีม

หลายสิบโครงการเปิดข้ึนแทนหมู่บ้านจัดสรรด้วยเรื่องของพื้นท่ีแสนจ�ากัด  

สบิสองปีต่อมา…สิง่ท่ีรายล้อมตกึสงูเหล่านัน้คอืพ้ืนท่ีสเีขยีวซ่ึงขยายตวัขึน้ 

ในป่าคอนกรตี ถนนหนทางเปลีย่นไป เสาไฟฟ้าท่ีเคยตัง้เรยีงรายถกูเกบ็ลงดนิไป

เกอืบหมด…สิง่เหล่านัน้คอืการเปลีย่นแปลงดีๆ  ท่ีเธอถกูใจ และเรือ่งน่ายินดี

ส�าหรบัจริปรยิากค็อืแม้ในปัจจุบันผูค้นจะย้ายข้ึนไปอาศยัอยูบ่นตกึสงูกนัเกอืบหมด 

แต่ครอบครวัของเธอยังเลอืกปลกูบ้านเดีย่วอยู่แถบชานเมอืง หญิงสาวคาดเดาว่า

เพราะตวัเธอท่ีสร้างครอบครัวนีข้ึ้นมาคงยังมีทัศนคตบิางอย่างใกล้เคยีงกบัตวัเธอ

ในวยัย่ีสบิสอง…คอืเกลยีดการอาศยัอยู่ในห้องสีเ่หลีย่มแคบๆ

แม้เดาจากพืน้ท่ีและการตกแต่งบ้านแล้ว หากซ้ือคอนโดฯ อยูจ่รงิๆ  

ห้องของเธอน่าจะไม่แคบนกักต็าม

จากข่าวในโทรทัศน์ รถไฟฟ้าหลายสายท่ีเคยเป็นโครงการหรือ 

เริม่ก่อสร้างเมือ่สบิสองปีก่อนเปิดใช้บรกิารแล้ว เช่ือมโยงเส้นทางการเดนิทาง

สาธารณะให้สะดวกรวดเร็วย่ิงขึ้นจนรถเมล์หลายสายต้องปิดตัวลง เรื่อง 
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การเดินทางข้ามประเทศเองเครื่องบินก็ไม่ใช่พาหนะเดียวท่ีสะดวกสบาย 

อีกต่อไป รถไฟความเรว็สงูซ่ึงญีปุ่่นมีมาหลายสบิปี…แม้จะช้ากว่าเพือ่นบ้าน 

ไปมากแต่เวลานีข้องไทยกมี็แล้วเช่นกนั

หญิงสาวหลับตา สูดลมหายใจเข้าปอดลึก

การเดินทางต่างๆ อาจสะดวกรวดเรว็ข้ึน แต่โลกกยั็งไม่พฒันาไปถงึขัน้

สามารถเดนิทางผ่านกาลเวลาได้ หรอือย่างน้อยกย็งัไม่เคยมีการเปิดเผยให้ 

ทุกคนรบัรู ้ ดงันัน้ตวัเธอในตอนนีจ้งึมีผลทางการแพทย์ท่ีสรปุให้ฟังง่ายๆ ว่า 

'ความจ�าเสือ่ม'

ย้อนกลบัไปวนัท่ีเธอตืน่ข้ึนมาพบกบัการเปลีย่นแปลงครัง้ใหญ่ หวาดกลวั

ไปกับทุกสิ่งรอบตัว เม่ือรู้ว่าตัวเธอสูญเสียความทรงจ�าไป เวลาหลายวัน 

ในโรงพยาบาลของจริปรยิาจงึหมดไปกบัการเข้าตรวจเลอืด ระบบประสาท  

ท�า CT Scan และ MRI Scan รวมถงึตอบค�าถามแพทย์หลายต่อหลายค�า เธอ 

ยังคงยืนยันค�าเดมิว่าความทรงจ�าสดุท้ายอยู่ในคนืข้ามปีเมือ่สบิสองปีก่อน ซ่ึง 

คนืนัน้เธอไม่ได้ประสบอุบัตเิหตใุดๆ ท่ีอาจท�าให้วญิญาณหลดุออกจากร่างแล้ว

มาเข้าร่างตวัเองในอนาคต เธอแค่เข้านอนตามปกตเิพือ่ท่ีจะได้บรรลภุารกจิ 

'นอนข้ามปี' กเ็ท่านัน้

เม่ือผลตรวจทุกอย่างออกมาว่านอกจากการฟกช�้าตามร่างกายแล้ว 

เธอกป็กตดิ ี ไม่ได้มีรอยโรคในสมองจนเป็นสาเหตใุห้สญูเสยีความทรงจ�าอย่างท่ี

คาดการณ์ไว้ สดุท้ายแพทย์จงึลงความเห็นว่าเธอคงสญูเสยีความทรงจ�าช่ัวคราว

จากอบุตัเิหตุพลดัตกจากบันไดลงมากระแทกกบัพ้ืนด้านล่าง

จิรปริยาไม่เชื่อ

ในใจค้านว่าเธอไม่ได้สูญเสียความทรงจ�าเพราะตกจากบันไดบ้าน 

อย่างท่ีทุกคนบอก แต่เพราะไม่อยากถกูมองเหมอืนตวัประหลาดหรอืคนบ้า

ไปมากกว่านั้น เธอจึงท�าเพียงร้องไห้เงียบๆ อย่างหวาดกลัวกับทุกอย่าง  

หญิงสาวพยายามคิดหาความเช่ือมโยงระหว่างอดตีของตอนนี…้ซ่ึงคอืปัจจบัุน
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ของเธอกบัอนาคตท่ีตวัเองเผลอข้ามมาอย่างไม่ตัง้ใจ

ในภาวะท่ีตกใจกบัทุกอย่างท่ีเกดิข้ึน หญงิสาวพลนันกึไปถงึพลอ็ตนยิาย

ยอดฮิตในช่วงปีสดุท้ายในความทรงจ�า นางเอกท้ังหลายพากนัประสบอุบัตเิหตุ 

เดนิทางก้าวข้ามกาลเวลาไปยังอดตีกาลเพือ่พบรกักบัใครบางคน เธอพยายาม 

นกึว่าบรรดานางเอกท�าอย่างไรกนับ้าง มใีครปฏเิสธเรือ่งท่ีเกดิข้ึนและพยายาม

กลบัไปยังโลกของตวัเองเหมือนเธอบ้างไหม พวกหล่อนเหล่านัน้ใช้เวลานาน

หรอืเปล่าในการท�าใจยอมรบัทุกอย่าง และท่ีส�าคญัท่ีสดุ…

จิรปริยาหัวเราะให้กับโชคชะตาของตัวเอง

มันดูเหมือนตลกร้ายเมื่อนางเอกคนอื่นเขาทะลุมิติกลับไปในอดีตกัน 

มีเพียงแค่เธอเท่านั้น...ที่ทะลึ่งก้าวพุ่งมาสู่อนาคต

มอืเรยีวแตะใบหน้าแผ่วเบา ภาพสะท้อนจากกระจกในห้องน�า้โรงพยาบาล

ยังชัดเจนในหัว

...แถมยังเป็นอนาคตของ 'ตัวเอง' อีกต่างหาก!

นบันรินัดร์ยืนกอดอกพงิผนงั ดวงตาสอี�าพนัมองตดัผ่านประตรูะเบียง

ไปยังร่างเพรยีวท่ียืนนิง่เหมือนครุน่คิดอะไรอยู่ ซ่ึงเป็นท่าทางปกตขิองเธอ

ต้ังแต่ฟ้ืนข้ึนมาพร้อมความทรงจ�าท่ีขาดหาย

เม่ือรูว่้าจริปรยิาไม่เช่ือว่าชีวติในตอนนีค้อืความจรงิและเธอจดจ�าเขาไม่ได้ 

ค�าพดูของเขาจงึไร้น�า้หนกัให้เช่ือถอื นบันรินัดร์จ�าต้องหาพยานท่ีเธอรูจ้กั 

เหล่าบุคคลซ่ึงไม่ได้ถกูกระแสแห่งกาลเวลาพดัหายไปจากความทรงจ�าของเธอ

เหมือนเขา มาช่วยยืนยันว่าวนัเวลาได้ผ่านไปสบิสองปีแล้วจรงิๆ แน่นอนว่า

บุคคลท่ีมีน�า้หนกัในใจจริปรยิาท่ีสดุคอืพ่อแม่ของเธอ แต่น่าเสยีดายท่ีตอนนี้

พวกท่านอยู่ในช่วงเดินสายปฏบัิติธรรมท่ีต่างประเทศ ไม่สามารถตดิต่อไป

รบกวนได้ ชายหนุม่จึงไม่มีทางเลอืกอ่ืน เขาตดิต่อไปยังเพือ่นสนทิของภรรยา

และขอร้องกึง่บังคบัให้พวกหล่อนมายืนยันถงึโรงพยาบาล

หนุ่มหน้าสวยจ�าได้ว่าวินาทีแรกท่ีหญิงสาวสองคนก้าวเท้าเข้ามา 
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ในห้องพกัฟ้ืนพร้อมเสยีงดงัเจือ้ยแจ้วอันเป็นเอกลกัษณ์ประจ�ากลุม่ จริปรยิา

ซ่ึงมีสีหน้าเหม่อลอยอมทุกข์อยู่ตลอดถึงกับหลุดย้ิมออกมา หากเมื่อเธอ 

สงัเกตเห็นใบหน้าและความเปลีย่นแปลงต่างๆ ของเพ่ือนรกักผ็งะ ก่อนจะ

โพล่งออกมาเสยีงดงัลัน่

'ท�าไมพวกแกหน้าแก่เงี้ย'

ราวกบัค�าว่า 'แก่' เป็นสวิตช์ท่ีท�าให้สองสาวตวัแข็งท่ือไปครูห่นึง่ ก่อนท่ี  

'โศภษิฐา' มณัฑนากรสาวเปรีย้วในชุดจมัพ์สทูสแีดงเลอืดนกขับผวิสนี�า้ผึง้ 

จะแว้ดข้ึนเป็นคนแรก

'อีแด! ตบปาก! กล้าดียังไงมาว่าพวกฉันแก่! ผู้หญิงอายุสามสิบสี ่

ท่ีไม่ใช่ดาราหรอืไฮโซแบบเข้าคลนิกิไปให้หมอจิม้ ฉีด ดงึเป็นว่าเล่น คงสภาพ

หนงัหน้าไว้ได้แบบฉันนีถ่อืว่าหน้าเดก็แล้วนะยะ!'

'สามสิบสี่?!'

จริปรยิาพมึพ�าด้วยสหีน้าตืน่ตระหนก เธอตวดัสายตามองเขาซ่ึงยืนอยู่ 

อีกมมุหนึง่ของห้อง ตอนนีเ้ธอคงรูต้วัแล้วว่าเพือ่นรกัถกูเรยีกมาเพือ่ตอกย�า้

ความจรงิ แต่กระนัน้ด้วยความเป็นเธอ…เป็นคนหัวรัน้ท่ีเมือ่ปักใจกบัอะไรแล้ว

จะไม่เปลีย่นแปลงง่ายๆ และเชือ่ม่ันในความคดิตวัเองสงู หญิงสาวจงึคอแขง็ 

เชิดหน้าเอ่ยประณามเสยีงแหลม

'ไม่จรงิ! แกโกหก!' เธอว่าท้ังท่ียังจ้องหน้าเขาอยู่ 'นีค่ณุลงทุนเอาเพ่ือนฉัน

มาช่วยกนัโกหกเลยเหรอเนีย่!'

คนโดนกล่าวหาถอนหายใจ แววตาเศร้าหมองเม่ือพบว่าตอนนีภ้รรยา

ไร้ซ่ึงความเชือ่ใจในตวัเขาอย่างสิน้เชงิ

นับนิรันดร์ส่ายหัว เลือกจะส่งรอยย้ิมท่ีเธอเคยชอบไปให้ ท้ังท่ีเขา 

รูด้แีหละว่าตอนนีจ้ริปรยิาอาจจะเกลยีดมนัและคดิว่าเขาก�าลงัย้ิมเยาะเธออยู่…

และจรงิอย่างท่ีเขาคาดไว้ เพราะดวงตากลมโตถลงึตาจ้องเขาเขียวป้ัดก่อนจะ

สะบัดหน้ากลบัไปทาง 'ภทัรนนัท์' ท่ีเลกิคิว้ถาม

'แกคิดว่าพวกฉันโกหก?' สาวลกูครึง่ช้ีหน้าตวัเองแล้วหัวเราะ 'เหอะ! 
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ขอร้องเลยแด แกคดิว่าพวกฉันว่างมากขนาดจะแวะมาโกหกแกได้เลยหรอืไง'

ถ้าไม่ใช่เพราะพระเอกคนดงัพ่วงต�าแหน่งสามีเพ่ือนรกัโทรศพัท์มาขอร้อง

ด้วยตวัเองพร้อมบอกข่าวอบัุตเิหตอุนัน่าตกใจของจริปรยิา ภทัรนนัท์แน่ใจว่า

หล่อนและโศภษิฐาคงไม่สามารถหาเวลามาเยีย่มเพ่ือนได้อย่างพร้อมเพรยีง

แบบนีแ้น่ๆ

'ใช่ พวกแกร่วมมือกับผู้ชายคนนี้โกหกฉัน!' หญิงสาวในชุดคนไข้ 

ประทับตราโรงพยาบาลพยักหน้าขึงขัง ปลายนิว้ช้ีไปยังบุรษุหนึง่เดยีวในห้อง 

'พวกแกโกหกว่าฉันสามสิบสี่ไง! จะบ้าเหรอเฮ้ย เม่ือวานฉันยังย่ีสิบสอง  

จะตืน่มาอีกทีสามสบิสี่ได้ยังไง บ้าไปแล้ว!'

อย่างดีตืน่ข้ึนมากแ็ค่ย่างเข้าย่ีสบิสามเท่านัน้ เธอแค่นอนข้ามปี ไม่ใช่

สบิสองปี!

โศภษิฐาจิป๊าก หัวค้ิวย่นเข้าหากนัจนเส้นสายบรเิวณนัน้ปรากฏชัด พอ

รูต้วัหล่อนจงึรบีคลายคิว้ออก หันไปแหวเพ่ือนอกีรอบ

'เมื่อวานแกจะย่ีสิบสองได้ยังไง บ้าเหรอ สามสิบสี่แล้วจริงๆ โว้ย!  

แล้วถ้าไม่เช่ือนะ…' สาวเปรีย้วหันขวบัไปทางสาวลกูครึง่ มือเลก็ท่ีประดบั

แหวนแต่งงานบนนิว้นางข้างซ้ายกระดกิไปตรงหน้าอีกฝ่าย 'แพท แกเอากระจก

มาซิ…เรว็นงัหงส์หยก'

ผูไ้ด้รบัฉายา 'นงัหงส์หยก' เพราะนสิยัชอบส่องกระจกเกอืบตลอดเวลา

ถลงึตาใส่คนพดู ล้วงมือลงไปหยิบกระจกสดี�าสลกัลวดลายกหุลาบสวยหรอูอกมา 

จากกระเป๋า ทว่าก่อนจะย่ืนไปตรงหน้าจิรปริยาอย่างรูด้ว่ีาโศภษิฐาร้องหากระจก

ท�าไม หญิงสาวกลบัยกข้ึนมาในระดบัสายตา ใบหน้าสวยเชิดข้ึน เอียงซ้าย

เอียงขวามองเงาสะท้อน รมิฝีปากได้รปูเอ่ยถามเหมือนทุกครัง้

'กระจกวิเศษเอ๋ย บอกข้าเถดิ ใครงามเลศิท่ีสดุในปฐพี…โอ๊ย! อีซัน! 

นงันกหัวขวาน!'

ประโยคหลังภัทรนันท์หันไปด่าโศภิษฐาท่ีรีบผลักหัวหล่อนออกและ 

ย่ืนหน้าตวัเองเข้ามาแทนท่ี สาวเปรีย้วเบะปากไม่สนใจเพือ่น เชิดหน้าจนได้องศา
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ซ่ึงม่ันใจว่ามมุนีแ้หละท่ีตน 'สวยท่ีสดุ' ก่อนจะบอก

'แน่นอนว่าต้องเป็นฉันคนนี้!'

ภายนอกเหมือนสองสาวก�าลงัเตรยีมจะเปิดศกึใส่กนั ทว่าดวงตาสองคู่

กลบัเหลอืบมองเพือ่นรกัซ่ึงนัง่ท�าหน้ามึนอยู่บนเตยีงคนไข้ พอเห็นจิรปรยิา

ไร้วีแ่ววตอบสนองอ่ืนนอกจากท�าสหีน้าเหมือนปวดหัว ภทัรนนัท์กถ็อนหายใจ 

แย่งกระจกอันโปรดมาจากโศภษิฐาแล้วยัดมันใส่มือคนป่วย

'เอ้า! ถ้าไม่เช่ือแกเอาไปส่องหนงัหน้าตวัเองดกู็ได้แดว่ามันยังเป๊ะปัง

เหมือนตอนย่ีสบิต้นๆ ม้ัย!'

'พูดอะไรอย่างนั้นแพท แกก็รู้ว่าในหมู่พวกเรามันหน้าเด็กจะตาย' 

มณัฑนากรสาวซ่ึงตกีบั 'ความต้องการของลกูค้า' บ่อยจนเครยีดจดัพานมรีิว้รอย

บนหน้าผากพมึพ�า เลยโดนเพ่ือนท่ีมาด้วยกนัขดัเข้าอกี

'ถึงจะหน้าเด็กยังไงก็ใสกิ๊งสู้ตอนยี่สิบสองไม่ได้มั้ยล่ะ!'

นบันรินัดร์ไม่ได้สนใจการโต้เถยีงกนัของเพือ่นรกัภรรยา ชายหนุม่เห็น

หญิงสาวรบัด้ามกระจกเรยีบหรดูแูพงอันนัน้ไปถอืไว้ มอืสัน่เทาเลือ่นกระจก

ไปมาเพือ่มองส�ารวจสภาพของตวัเอง และเพยีงไม่นาน…เธอกส่็ายหน้าพร้อม

เอ่ยปฏเิสธด้วยเสยีงแหลมสงู

'ไม่จริง!'

ราวกบัว่ากลวัเงาสะท้อนในกระจกบานเลก็จะหลอกตา จริปรยิาในวนันัน้

จงึโยนกระจกพกพาอนันัน้ท้ิงโดยไม่สนใจเสยีงโวยวายของเจ้าของมัน มือเรยีว

สัน่ไหวผลกัร่างเพือ่นท่ียืนอยู่ข้างเตยีงออกพ้นทาง และเพราะค�านวณระยะห่าง

ระหว่างเตยีงกบัพืน้ห้องผดิจงึท�าให้ขาขวาของเธอพลกิ แต่หญิงสาวไม่สนใจ 

อะไรท้ังนัน้นอกจากรบีวิง่ไปยังห้องน�า้ สถานท่ีท่ีเธอม่ันใจว่าจะต้องมีกระจก

บานใหญ่กว่าเม่ือครู่

ดวงตากลมโตจ้องไปในกระจกโดยไม่กะพริบ

แม้ในสภาพใบหน้าท่ีปราศจากเครือ่งส�าอาง ค้ิวท่ีนกัแสดงสาวท่านหนึง่

บอกว่าเป็น 'มงกฎุของหน้า' กยั็งโค้งตวัสวยอยู่เหนอืเปลอืกตาในระยะพอเหมาะ 
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ดวงตาท่ีมองตอบกลบัมาก็ยังคงเป็นดวงตาสดี�าสนทิกลมโตสกุใส มแีพขนตา 

ยาวเหยยีดตรงซ่ึงเปียกชุ่มด้วยน�า้ตาประดบัอยู่ จมูกโด่งเลก็แดงก�า่ปลายเชิดรัน้

บ่งบอกนสิยัก�าลงัสดูลมหายใจเข้าออกแรงๆ จนเกดิเสยีง กลบีปากอ่ิมซีดเผอืด

ถกูขบเม้มจนปรแิตก

นัน่คอืภาพของหญิงสาวในกระจก หากไม่นบัรายละเอียดปลกีย่อยต่างๆ 

อาทิ โครงหน้าท่ีเรยีวลงกว่าเก่า ผวิพรรณเรยีบเนยีนไร้ร่องรอยของสวิแถมยัง

เนียนนุ่มข้ึนกว่าปกติบ่งบอกให้รู้ว่าคงได้รับการดูแลอย่างดีด้วยผลิตภัณฑ ์

บ�ารุงผิวช้ันเลิศ…อาจรวมไปถึงแพทย์ผิวหนังผู้เช่ียวชาญ และสีผมท่ีเธอ 

จ�าได้ดว่ีาเพิง่กดัฟันหมดเงนิไปหลายพนับาทเพ่ือย้อมปลายเป็นสชีมพูสวย 

รบัปีใหม่ท่ีตอนนีก้ลบักลายเป็นสดี�าธรรมชาตเิหมือนปราศจากสารเคมีมานาน

เส้นผมสดี�ายุ่งเหยิงล้อมกรอบดวงหน้าซีดเผอืด รมิฝีปากแตกระแหง 

รอยฟกช�า้สม่ีวงเข้มบนหน้าผากและชุดคนป่วยปะตราโรงพยาบาลขับเน้นให้

ผูห้ญิงในกระจกดเูปราะบางอ่อนแออย่างท่ีจริปรยิาไม่เคยเห็นมาก่อน

และผู้หญิงคนนั้นก็คือเธอ 'จิรปริยา ธาดาธิรักษ์'

เธอ...ที่ไม่ใช่เธอ
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บทที่ 4
คืนแรก

หญิงสาวพรลูมหายใจออกช้าๆ มือเรยีวยกขึน้ซบัหางตาท่ีมีหยาดน�า้ใส

เกาะอยู่ และบังเอิญเหลอืเกนิท่ีเม่ือลมืตาข้ึนมาเธอก็ได้สบตากบัเขา…ผูช้าย

ซ่ึงยืนกอดอกมองเธอเงยีบๆ จากในห้องนอน

จริปรยิากลัน้ลมหายใจ สายตาซ่ึงรบัรูไ้ด้ว่า 'ด'ี กว่าแต่ก่อนมากมองเห็น

วงหน้าสวยคมแต้มรอยย้ิมจาง หากสมองกลบัเล่นย้อนภาพวนัก่อนๆ

หลังจากพยายามนอนหลับให้นานท่ีสุดเพื่อจะกลับไปตื่นยังโลกของ 

ตวัเองอยู่หลายครัง้ หญิงสาวกเ็ริม่ตัง้สตยิอมรบัความจรงิว่า ณ ตอนนีเ้ธอ 

อยู่ในร่างของตวัเองตอนอายุสามสบิสี…่อยู่ในวันเวลาท่ีห่างกนัไปสบิสองปี

เพื่อไม่ให้กลายเป็นคนบ้าในสายตาทุกคน หลังยอมรับความจริงได้

สดุท้ายจริปรยิากเ็ลอืกท่ีจะท�าเหมือนบรรดานางเอกนยิายท่ีวญิญาณลอยล่อง

ทะลมุติไิปอยู่ในร่างคนอ่ืน คอืยอมสวมบทผูห้ญิงซ่ึงประสบอบัุตเิหตจุนสญูเสยี

ความทรงจ�าโดยไม่ได้ออกอาการต่อต้านอะไรอีก ซ่ึงอันท่ีจริงถือว่าเธอยัง 

โชคดกีว่านางเอกพวกนัน้อยูม่าก เพราะร่างท่ีเธอเข้ามาอยู่คอืตวัเองในช่วงเวลา

อีกสบิสองปีข้างหน้า ซ่ึงเท่าท่ีรูม้า…บรรดา 'คนส�าคญั' ในชีวติของเธอยงัอยู่กนั

พร้อมหน้าพร้อมตาอีกด้วย

ทว่า…การ 'ยอมรับ' ท่ีว่าก็เป็นเพียงแค่การยอมรับภายนอกเท่านั้น  
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เพราะลกึๆ ในใจแล้วจริปรยิายังม่ันใจว่าจติวญิญาณท่ีอยู่ในร่างตอนนี้ไม่ใช่ 

เธอในวัยสามสิบสี่ท่ีความจ�าเสื่อม แต่เป็นเธอเม่ือสิบสองปีก่อนท่ี 'เผลอ'  

ข้ามกาลเวลามากเ็ท่านัน้

ซ่ึงนัน่เป็นอกีปรศินาส�าคญัว่าเพราะอะไรตัวเธอในวัยย่ีสบิสองซ่ึงจ�าได้

แม่นย�าว่าเข้านอนในคนืข้ามปีไปตามปกต ิ ไม่ได้เจอบุคคลประหลาด รบัของ

ปรศินา หรือว่าประสบอุบัตเิหตใุดๆ จนอาจเป็นเหตใุห้วญิญาณหลดุจากร่าง

เดนิทางข้ามมายังอนาคต และท่ีส�าคญัท่ีสดุ…

กลบีปากอ่ิมถกูขบแน่น หลบุตาหนสีายตาคมกรบิคูน่ัน้อย่างเช่ืองช้า

วิญญาณของเธอในวัยสามสิบสี่ท่ีตกจากบันไดหายไปไหนกัน เกิด

ปาฏิหาริย์ให้สลับกลับไปอยู่ในร่างยี่สิบสอง หรือว่า...

หญิงสาวสดูลมหายใจลกึเมือ่นกึถงึความน่าจะเป็นบางอย่าง หัวใจสัน่ไหว

ด้วยความประหวัน่กลวัย่ิงกว่าตอนท่ีรูว่้าตวัเองมาอยู่ในเวลาท่ีห่างจากปัจจบัุน

ถงึสบิสองปี

คงไม่ใช่ว่า...วิญญาณจริงๆ ของเธอในวัยสามสิบสี่ 'ตาย' ไปแล้ว 

หรอกนะ!

นบันรินัดร์รูว่้าตัง้แต่ตืน่ขึน้มาหลงัอุบัตเิหต ุ ภรรยาของเขากไ็ม่ค่อยปกติ

นกั

นยัน์ตาคมกรบิจ้องตรงไปยังหญิงสาวซ่ึงอยูด่ีๆ  กย็กมือข้ึนกมุหน้าอก 

ใบหน้าซีดขาว ขณะเขาก�าลงัจะก้าวเข้าไปหาเธอ ร่างเลก็ๆ ท่ีมคีวามคล้ายคลงึ

กบัเขากว็ิง่ตัดผ่านหน้าไป

"หม่ามี้! หม่ามี้เป็นอะไรรึเปล่าฮะ!"

กนัตกาลเอ่ยถามน�า้เสยีงตกใจและนัน่คล้ายจะฉุดจริปรยิาให้หลดุจาก

ภวังค์บางอย่าง ดวงตากลมโตกะพริบปริบ ริมฝีปากอิ่มแย้มรอยยิ้มขณะ 

ย่อตวัลงจนส่วนสงูเท่ากบัลกูชาย ส่ายหน้าปฏเิสธ

"เปล่าค่ะ พะ…หม่ามี้ไม่ได้เป็นอะไร"
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มองอยูค่รูห่นึง่จนแน่ใจในค�าตอบ ทายาทหนึง่เดยีวของเขากพ็ยักหน้ารบั 

ส่งย้ิมหวานเงยหน้าบอกผูเ้ป็นมารดาอย่างออดอ้อน

"งั้นไปกินข้าวเย็นกันนะฮะ กันและกันหิวแล้ว"

"กันและกันอยากกินอะไรเอ่ย"

เด็กชายท�าสีหน้าครุ่นคิด ก่อนตอบพร้อมรอยยิ้มกว้าง

"อะไรก็ได้ฮะ อะไรที่หม่ามี้ท�า กันและกันชอบกินหมดเลย"

"โอเค งั้นไปดูกันเนอะว่าในตู้เย็นมีอะไรบ้าง"

ร่างในชดุสไีฮเดรนเยยียืดตวัข้ึน นบันรินัดร์เห็นเธอนิง่ไปเหมือนก�าลงั

ตดัสนิใจ สดุท้ายกย็ืน่มือไปให้ลกูชายตวัน้อยซ่ึงคว้าหมับตามความเคยชิน

ชายหนุ่มมองภาพนั้นนิ่ง มุมปากขยับเป็นรอยยิ้มอุ่นใจ

อย่างน้อยสายสัมพันธ์แม่ลูกก็ยังยึดโยงเธอกับลูกเอาไว้ด้วยกัน

หนึ่งในสิ่งท่ีท�าให้นับนิรันดร์เจ็บปวดมากกว่าการท่ีเธอลืมเขาก็คือ 

การท่ีเธอลมืลกูไป แต่ยังโชคดท่ีีภรรยาไม่ได้ปฏเิสธลกู…เท่ากบัท่ีปฏเิสธเขา

และหนึ่งในเรื่องที่นับว่าเป็นโชคดี…คือการที่เขายังมีเธออยู่ข้างๆ

แม้จะเป็นเธอที่จ�ากันไม่ได้เลยก็ตาม

เสีย้ววนิาทีท่ีเดนิสวนกนั นบันรินัดร์ไม่รูต้วัเลยว่าสหีน้าของเขาท�าให้ 

ผูห้ญิงคนเดยีวในบ้าน…ภรรยาผูส้ญูเสยีความทรงจ�าชะงกัไปวบูหนึง่พร้อมหัวใจ

ท่ีเต้นแรงโลด ก่อนจะหลบุตาลงต�า่แล้วเดนิออกจากห้องไป

การท�าอาหารม้ือแรกหลังตื่นข้ึนมาแล้วพบว่าเวลาผ่านไปสิบสองปี 

ปฏเิสธไม่ได้เลยว่าเธอท้ังเกรง็และต่ืนเต้น ไม่รู้ว่าจะถกูปากสองพ่อลกูหรอืเปล่า 

แต่นับว่าโชคดี…ที่สีหน้าของนับนิรันดร์กับกันตกาลไม่ได้ดูเลวร้ายนัก ซ�้า 

ลกูยังขอเพ่ิมจานท่ีสอง ส่งผลให้คนท�าถงึกบัย้ิมกว้างอย่างดีใจ

ระหว่างก�าลงันัง่มองกนัตกาลเคีย้วปีกไก่นึง่ซีอ๊ิวด้วยใบหน้าเป้ือนย้ิม 

อยู่ดีๆ  จริปรยิากน็กึอะไรบางอย่างข้ึนมาได้จนพาให้มือท่ีก�าลงัจะตกักุง้ผดั

ดอกหอมเข้าปากถงึกบัชะงกั
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"เอ่อ…กันและกันอายุเท่าไหร่นะคะ"

เดก็น้อยเงยหน้าข้ึนย้ิมกว้าง วางช้อนส้อมในมือลงแล้วยกนิว้มือสองข้าง

ข้ึนมาเท่าจ�านวนอายุ บอกเสยีงสดใส

"เจ็ดขวบฮะ"

"เจด็ขวบ…" เธอทวนค�า ถ้าจ�าไม่ผดิเหมือนวันนัน้เพ่ือนๆ จะบอกว่า

เธอแต่งงานมาได้ราวสบิปีแล้ว

สิบปี อืม แต่งตอนอายุยี่สิบสี่? แต่ว่า...

หญิงสาวเอียงคอ แอบช�าเลอืงใบหน้าสวยคมของคนท่ีนัง่อยูฝ่ั่งตรงข้าม

คิดไม่ออกเลยแฮะว่าเคยรู้จักและรักคนคนนี้จนถึงข้ันตกลงปลงใจ

แต่งงานด้วย

จิรปริยาเผลอวางช้อนแล้วนั่งเท้าคางอย่างใจลอย

ในช่วงวยัยีส่บิต้นๆ เธอเคยวาดฝันไว้ว่าหากมคีนรกัสกัคน เธอจะคบหา 

ดูใจกบัเขาสกัเจด็ปีแล้วค่อยแต่งงาน ถ้าจะเอาเหตผุลแบบจรงิจงันัน่กเ็พราะ

เธอรูส้กึว่ามนัเป็นระยะเวลาท่ีนานพอให้คนสองคนได้เรยีนรูน้สิยัใจคอทุกแง่มมุ

ของกนัและกนั หลายคนเลกิกนัในปีนี ้ แต่กมี็อีกหลายคนท่ีก้าวข้ามอาถรรพ์ 

ปีท่ีเจด็ไปจนได้พบกับความสขุท่ีปลายทาง แต่ถ้าจะเอาเหตผุลแบบท่ีภทัรนนัท์

เคยเบะปากก่อนจะพ่นใส่หน้าเธอว่า 'ไร้สาระ' เหตผุลนัน้กเ็ป็นเพราะ…

เธอชอบเลขเจ็ด

สั้นๆ ง่ายๆ แค่นั้นเอง

แต่ดูท่าตัวเธอในวัยย่ีสิบสี่อาจจะมีมุมมองความคิดแตกต่างไปจาก 

ช่วงวยัย่ีสบิสอง ไม่เช่นนัน้ระยะเวลาไม่ถงึสองปีท่ีได้รูจั้กกบัเขา…คงไม่ท�าให้เธอ

ในตอนนัน้กล้าตดัสนิใจแต่งงานกบันบันรินัดร์ได้

แล้วอะไรกนัท่ีท�าให้เธอผูเ้คยตัง้ใจจะใช้เวลาคบกบัใครสกัคนให้นานถงึ

เจด็ปี ตัดสนิใจแต่งงานกบัผูช้ายท่ีเพิง่รูจ้กักนัแค่สองปีเรว็ขนาดนัน้?

ดวงตากลมโตกะพรบิปรบิ อยู่ดีๆ  หัวใจกเ็ต้นแรงขัดกบัร่างกายท่ีชาวาบ

ตัง้แต่หัวจดเท้ากบัเหตผุลท่ีท�าให้หลายคนแต่งงานสายฟ้าแลบซ่ึงปรากฏข้ึน
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ในหัว

จิรปริยากัดริมฝีปาก ช้อนตาขึ้นมองนับนิรันดร์สลับกับกันตกาล

พระเจ้า! ตอนนั้นเธอพลาดท้องก่อนแต่งรึเปล่าเนี่ย!

ความคิดว่าเธอท้องก่อนแต่งเป็นอะไรที่ท�าให้จิรปริยารู้สึกแย่มาก!

หนึ่งคือเธอถูกเลี้ยงดูมาโดยมารดาท่ีหัวโบราณ ปลูกฝังค่านิยม 

ห้ามชิงสุกก่อนห่าม หล่อหลอมให้เธอมีนิสัยหวงตัวข้ันสุด ชนิดท่ีต่อให ้

โลกนี้หมุนเวียนเปลี่ยนไปจนการอยู่ก่อนแต่งจะเป็นเรื่องปกติในสังคมและ

เธอเองกไ็ม่ได้เข้าไปต่อต้านความสมัพนัธ์นัน้ของคนอืน่ๆ ทว่าโดยส่วนตวัแล้ว

จริปรยิากยั็งยืนหยัดยดึม่ันว่า 'คนืแรก' ของเธอจะต้องเกดิข้ึนในคนืวนัวิวาห์

เท่านัน้

ข้อสองคือเธอกลัวพ่อแม่ผิดหวัง 'คุณอัญญา' ยังเป็นหนึ่งในกุลสตรี 

หัวโบราณซ่ึงไม่ยอมเปลีย่นค่านยิมความคดิไปตามยุคสมยั จริปรยิามัน่ใจมากว่า

มารดาจะต้องไม่มวัีนรบัได้หากลกูสาวท้องก่อนแต่ง

และสาม…ข้อสดุท้ายเลยนะ ถ้าสาเหตท่ีุท�าให้เธอและนบันรินัดร์ต้องมา

ร่วมหอลงโรงกนัเกดิจากการท้องก่อนแต่ง นัน่กห็มายความว่าทุกอย่างอาจจะ

เกดิขึน้จากความผดิพลาดไม่ใช่ความรกั การสร้างครอบครวัท่ีไม่มพ้ืีนฐาน

ของความรกัไม่ใช่สิง่ท่ีมนษุย์โลกสวยฟรุง้ฟริง้ชอบเพ้อฝันถงึรกัแท้อย่างเธอ

ต้องการ!

แต่เดี๋ยวนะ...คนไม่รักกันจะอยู่กันยืดมาเป็นสิบปีเลยเหรอ

ถงึจะเป็นไปได้ท่ีคนรักศกัดิศ์รีย่ิงชพีอย่างเธอจะรักหน้าตาไม่ยอมหย่าร้าง 

ทว่าท้ายท่ีสดุเธอกม่ั็นใจว่าเธอรกัตวัเองมากกว่าจะยอมทนอยู่อย่างไม่มีความสขุ 

และหากพจิารณาอย่างไม่อคตกิต้็องยอมรบัเลยว่านบัตัง้แต่เธอตืน่มาในร่าง

วยัสามสบิสีปี่ นบันรินัดร์กด็แูลเธออย่างดทุีกอย่าง ดูไม่เหมือนคนท่ีจ�าใจ

แต่งงานอยู่กนิกนัมา

ดงันัน้พอคดิถงึเรือ่งท้องก่อนแต่งข้ึนมาอีกที…หญิงสาวกร็ูส้กึค้านๆ ในใจ
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จนเผลอพมึพ�าออกมา

"ไม่อะ ไม่น่าใช่"

กนัตกาลเพ่ิงจะเจด็ขวบ เธอแต่งงานตัง้เกอืบสามปีกว่าจะคลอดลกูชาย

คนนีอ้อกมา เป็นไปไม่ได้เลยท่ีเธอจะเกบ็ลกูไว้ในท้องได้นานขนาดนัน้

หญิงสาวพรลูมหายใจ เริม่สบายใจมากข้ึน ทว่าครูต่่อมากต้็องนิว่หน้า

อีกรอบ

แล้ว...ถ้าสมมติว่ากนัและกนัไม่ใช่ลกูคนแรกของพวกเธอล่ะ ถ้าหาก

ก่อนหน้าลกูคนนี.้..เธอ...แท้งไป?

เม่ือยิ่งคิดก็ย่ิงสับสนกับสมมติฐานท่ีตีกันในหัว จิรปริยาจึงสั่งตัวเอง 

ให้เลกิคิดเรือ่งท่ีมันผ่านมาแล้ว และอยู่กบัปัญหาในปัจจบัุน

ดวงตากลมโตเพ่งมองเตยีงหลงัใหญ่ท่ีปูทับด้วยชุดเครือ่งนอนสหีวาน

หนานุ่มดูอุ่นสบาย

จะนอนกันยังไงล่ะคืนนี้

ร่างในชุดนอนเสือ้เช้ิตสขีาวยาวเคลยีเข่ายนืท้ิงน�า้หนกัลงขาข้างซ้าย 

สองมือกอดหมอนใบโตขณะยืนเคว้งอยู่กลางห้อง สิ่งหนึ่งท่ีท�าให้จิรปริยา 

ดใีจมากคอืการท่ีมีลกูหนึง่คนสามหีนึง่คนไม่ได้ท�าให้เธอในวยัสามสบิสีเ่ปลีย่น

ไปใส่ชุดนอนลกูไม้ชวนสยองพวกนัน้ ไม่งัน้เธอได้ผกูคอตายด้วยสายสปาเกตตี้ 

ของมนัแน่ๆ

เอาไงดี...

จิรปริยากัดปาก หัวคิ้วขมวดมุ่นเข้าหากันเหมือนทุกครั้งท่ีต้องใช ้

ความคิด มอืท่ีกอดหมอนใบโตเผลอบีบรดัแน่นข้ึนโดยไม่รูต้วั

ถ้าเป็นพวกนางเอกนิยายหรือละครท่ีต้องมาอยู่ร่วมห้องกับผู้ชาย 

แปลกหน้า พวกหล่อนกค็งจะต้องดดีดิน้จะเป็นจะตาย ไม่ไล่พระเอกไปนอนโซฟา

กต้็องหาหมอนมากองเป็นตัง้แบ่งเขตแดนบนเตยีงกนั ซ่ึงจริปรยิาไม่อยากท�า

แบบนัน้

หนึง่คอืนีไ่ม่ใช่นยิายหรอืละครหลงัข่าว เขาไม่ใช่พระเอก ส่วนเธอกไ็ม่ใช่
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นางเอก และสอง…มันด…ูงีเ่ง่าไปนดินะ ถ้ามองในมุมนบันรินัดร์ท่ีแต่งงาน

กบัเธอมาร่วมสบิปี เขา (น่าจะ) นอนในห้องนีม้าตลอด จนกระท่ังเมยีเกดิ

ความจ�าเสือ่ม แล้วจะให้เธอง่องแง่งไล่เขาไปนอนท่ีอ่ืนมันก…็ไม่โอมะ

แต่ความเข้าใจกส่็วนเข้าใจ และถงึแม้เธอจะต้ังใจสวมรอยเป็นตวัเอง 

ในวยัสามสบิสีท่ี่บังเอิญความจ�าเสือ่มจนจ�าอะไรไม่ได้ ทว่าอย่างไรข้างในกย็งั

เป็นเธอ…จริปรยิาสาวใสวยัย่ีสบิสองผูถ้อืครองพรหมจรรย์ท่ีกระท่ังจบัมือกบั

เพือ่นต่างเพศยังเกดิแบบนบัครัง้ได้ ดงันัน้อย่าว่าแต่นอนร่วมเตยีงกบั 'สามี' 

ซ่ึงเธอไร้ความทรงจ�าเกีย่วกบัเขาเลย แค่อาศยัร่วมห้องเดยีวกนัโดยไม่ให้อึดอัด 

ยังไม่รูเ้ลยว่าจะท�าได้หรอืเปล่า!…แน่นอนว่าการร่วมห้องดงักล่าวหญิงสาว 

ไม่ได้นบัตอนอยูโ่รงพยาบาล เพราะช่วงนัน้นอกจากจะมีกนัตกาลอยูด้่วยและ 

มพียาบาลเดนิเข้าออกแล้ว สภาพอารมณ์ของเธอซ่ึงยงัท�าใจยอมรบัความจรงิ

ไม่ได้นัน้ยังพยายามท่ีจะ 'นอน' ตลอดเวลาด้วยความหวังว่าจะกลบัไปตืน่ 

ในโลกใบเดิมท่ีคุน้เคย

ไปนอนกับกันและกันดีกว่า!

เมือ่หาทางออกได้หญิงสาวกห็มุนตวัเตรยีมจะไปเคาะห้องขอนอนกบั

ลกูชายตวัน้อย แต่แล้วร่างสงูท่ีเดนิซับผมออกมาจากห้องน�า้กท็�าให้ขาของเธอ

ชะงกั เผลอกวาดตามองเขาอย่างอดไม่ได้

นบันรินัดร์ไม่ได้เหมอืนพวกพระเอกในนยิายท่ีเอะอะเป็นถอดเสือ้นอน 

ร่างสงูอยู่ในชุดนอนสดี�าตดักบัผวิขาวๆ และผ้าขนหนบูนศรีษะ นยัน์ตาสอี�าพัน

มองเธอซ่ึงยืนกอดหมอนอยู่ก่อนจะเลกิคิว้ข้ึน ใบหน้าสวยคมเอยีงนดิๆ เป็น

เชิงถาม

"เอ่อ…"

จริปรยิาเลยีรมิฝีปาก เดมิเธอตัง้ใจว่าจะเผ่นไปเคาะห้องลกูก่อนเขาจะ

ออกจากห้องน�า้ จะได้ไม่ต้องกระอักกระอ่วนรูส้กึผดินกั แต่มาอหีรอบนี…้

นยัน์ตากลมช้อนข้ึนมองคนท่ีก�าลงัสะบัดศรีษะไล่ละอองน�า้บนเส้นผม

ด�าสนทิ เกดิความลงัเลขึน้มาเลก็ๆ
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ถ้าขอไปตอนนี้ จะดูเหมือนเธอรังเกียจเขารึเปล่านะ?

เอาจริงๆ จิรปริยารู ้สึกว่ามีนิสัยของตัวเองท่ีไม่ชอบอยู่หลายข้อ  

หนึง่ในนัน้คอืการชอบคดิแทนคนอ่ืนว่าเขาจะรูส้กึยังไงกบัการกระท�าของเธอ

จนเผลอนอยด์และรู้สึกผิดไปเองท้ังท่ีบางทีคนเหล่านั้นอาจจะไม่รู้สึกอะไร 

แน่นอนว่านิสัยนี้เธอไม่ได้ใช้มันพร�่าเพรื่อ แต่เลือกใช้กับบรรดาบุคคลซ่ึง 

เธอเปิดรับเข้าสู่โลกใบเล็กของตัวเอง ส�าหรับเธอในตอนนี้แล้วนับนิรันดร ์

ควรไม่เข้าข่ายดงักล่าว ทว่า…อาจจะเพราะเขาอยู่ในฐานะ 'สามี' ของร่างท่ีเธอ

ก�าลังอาศัยอยู่ และร่างท่ีว่ายังเป็นตัวเธอเองในอนาคต ดังนั้นจึงนับได้ว่า 

นบันรินัดร์กค็อืสามีในอนาคตของเธอ ลกึๆ หญิงสาวเลยอาจจะเผลอแง้มประตู

รบัเขาเข้ามาบ้างแล้วจงึได้เผลอคดิแทนแบบนี้

ระหว่างท่ีเธอยงัตดัสนิใจไม่ได้ นบันรินัดร์กลบัหลบุตาลงมองส�ารวจ 

ท่ัวร่างเพรยีวเงยีบๆ และก่อนจะตัง้ตวัตดิ หญิงสาวกต้็องหวดีร้องลัน่เม่ือขายาว

ก้าวมาอุม้เธอจนลอยข้ึนจากพืน้!

"กรี๊ดดด! ท�าอะไรเนี่ย!"

แม้จะไม่ชนิกบัสมัผสัจากเพศตรงข้ามแค่ไหน แต่ในกรณท่ีีอยู่ดีๆ  ถกูอุม้ 

สงูกว่าพ้ืนถงึเมตรกว่า สญัชาตญาณกส็ัง่ให้เธอโยนหมอนใบโตท้ิงแล้วเอ้ือมมือไป

ลอ็กล�าคอแกร่งเพือ่ไม่ให้ตวัเองตกลงไป

ชายหนุ่มหลับตานิ่วหน้า เผลอเอียงคอหนีเสียงแหลมสูงของภรรยา  

นบันรินัดร์ก้าวขาตรงไปยังเตยีงนอนหลงัใหญ่โดยไม่สนใจแรงดดีดิน้ของคนใน

อ้อมแขน

"จะ…จะท�าอะไรน่ะ คุณจะท�าอะไร!"

จิรปริยาปากคอสั่น ย่ิงเขาวางร่างเธอลงบนท่ีนอนโดยไม่พูดไม่จา 

กย่ิ็งสัน่ไปท้ังตวั หญิงสาวพลกิตวัเตรยีมขยับหน ีหากข้อเท้ากลบัถกูมือใหญ่

คว้าเอาไว้ได้ก่อน และเป็นเพราะสญัชาตญาณอกีเช่นกนั…ท่ีสัง่ให้เธอคว้าหมอน

บนเตียงมาตอีกีฝ่ายไม่ย้ัง

"ปล่อยนะ! ปล่อย! จะท�าอะไรฉันเนี่ย!! ปล่อยเลยยยย"
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นบันรินัดร์เลกิคิว้มองคนท่ีหลบัหูหลบัตาฟาดเขาด้วยสหีน้ากึง่บ้ึงกึง่ข�า 

ชายหนุม่ส่ายหัว ใช้มือเดยีวรวบสองมือเรยีวไว้ โถมน�า้หนกัลงทับร่างเพรยีว

ท่ีเวลานีห้ยุดด้ิน นอนตวัแข็งท่ือไปแล้ว

ดวงตาสนี�า้ตาลทองเปล่งประกายแวววาวจนคล้ายว่ากลายเป็นสทีอง 

ไปแล้วจรงิๆ มมุปากระบายรอยย้ิมขณะใช้นิว้เข่ียปลายจมูกรัน้อย่างแกล้งๆ

"ไง ท�าไมเงียบไปเลยล่ะ คิดว่าผมจะท�าอะไรแดหรือไง"

เพราะเขาทับอยู่เหนอืร่างของเธอ ชายหนุม่จงึสมัผสัได้ถงึหัวใจดวงเลก็ 

ท่ีกระแทกข้ึนลงอย่างชัดเจน หนุม่หน้าสวยหรีต่า ก�าลงัใคร่ครวญว่าควรจะ 

'แกล้ง' ภรรยาต่อดไีหม หากเมือ่เห็นดวงตาสนีลิเริม่มนี�า้ใสเอ่อคลอข้ึนมา 

กส่็ายหัว ยอมดันตัวลกุข้ึนมาแล้วเอ้ือมมือไปจบัข้อเท้าขวาของอีกฝ่ายแทน

"ข้อเท้าเจ็บอยู่แท้ๆ ยังจะไปยืนแบบนั้นอีก ไม่อยากหายหรือไง"

จริปรยิามองสามีท่ีจบัข้อเท้าเธอพลกิไปพลกิมาก่อนจะลกุไปคว้ายานวด

จากโรงพยาบาลมาละเลงบนข้อเท้าของเธอตาไม่กะพรบิ เนิน่นานกว่าสมอง

จะเริม่ประมวลผลเรยีบเรยีงเรือ่งราวได้

เขา...เห็นเธอยืนอยูก่บัพืน้เลยเป็นห่วงกลวัจะท้ิงน�า้หนกัลงขาข้างท่ีเจบ็ 

กเ็ลยอุม้เธอมาไว้บนเตยีงแทน...งัน้เหรอ

ย่ิงสมัผสัจากฝ่ามือใหญ่อ่อนโยนเท่าไร ความรูส้กึหน้าแตกยับ อับอาย 

และรู้สกึผดิกย่ิ็งพุง่ทะลกัข้ึนมาจนเตม็อก หญิงสาวหลบุตา ใบหน้าแดงซ่าน

เบือนหนไีปอีกทาง มองอะไรก็ได้ท่ีไม่ใช่สามี

"เอ้า เสร็จแล้ว"

เสียงนุ่มลึกดังข้ึนพร้อมกับข้อเท้าขวาถูกปล่อยเป็นอิสระ จิรปริยา

กะพริบตาปริบ ชักขาข้ึนมายันตัวนั่ง หมอนใบโตท่ีเม่ือครู่ใช้เป็นอาวุธ

ประทุษร้ายสามีถกูหยิบข้ึนมากอดแนบอก ซุกซ่อนใบหน้าแดงซ่านกว่าครึง่

ไว้ด้านหลัง ส่วนชายหนุ่มหลังเดินไปล้างมือในห้องน�้าเสร็จก็ก้าวข้ึนเตียง  

จดัหมอนจดัผ้าห่มเหมือนเตรยีมตวัจะเข้านอน

นะ...นอน นอนงัน้เหรอ! เดีย๋วส!ิ เธอยังไม่ได้ตดัสนิใจเลยนะว่าคนืนี้ 
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จะนอนยังไง!

จริปรยิาเม้มปาก ใจเต้นตกึตกั พอเห็นร่างสงูท�าท่าจะล้มตวันอนกร็บีท้วง

เสยีงแหลม

"ดะ…เดี๋ยวก่อน! จะนอนเหรอ!"

เสยีงแหลมข้างหูท�าเอานบันรินัดร์ชะงกั ชายหนุม่นิว่หน้าก่อนหันไปมอง

ภรรยา

"ออื ก็ใช่ส ิ ถงึจะแค่…" นยัน์ตาคมเหลอืบมองนาฬิกาเรอืนใหญ่ก่อน

เอ่ยบอกเวลา "สามทุ่ม…แต่ผมกง่็วงแล้ว"

ไม่ว่าเปล่า ริมฝีปากบางยังหาวหวอดออกมาเป็นการยืนยัน

"แต่ว่า…" เธอกัดปาก อึกอกัจนตัวเองยังร�าคาญ ส่วนคนข้างๆ กเ็ลกิคิว้

ข้ึน พลกิตวักลบัมามองด้วยสายตาตดัพ้อ

"ท�าไม อย่าบอกนะว่าพอแดความจ�าเสื่อม จ�าผมไม่ได้ ก็เลยเกิด

อาการรังเกียจไม่อยากนอนร่วมเตียงด้วย?"

พอโดนจี้ใจด�าหญิงสาวก็ชะงัก ได้แต่กะพริบตาปริบๆ ควานหาค�า 

ข้ึนมาโต้ไม่ทัน

"แล้ว…แดจะเอาไงล่ะ ไล่ผมไปนอนห้องอ่ืน? ขอไปนอนห้องลกู? หรอื

ให้ผมนอนโซฟา? อ้อ…จรงิๆ กมี็อีกทางนีน่ะ…"

ดวงตาสอี�าพนัช้อนข้ึนมอง มมุปากเหยียดย้ิมคล้ายรูทั้นก่อนเหลอืบมอง

หมอนในมอืเรยีว…อาวุธท่ีเธอใช้ทุบตเีขาเม่ือครู่

"…เอาหมอนมากั้นเป็นก�าแพงแบบท่ีพวกนางเอกท้ังหลายชอบท�า" 

ทั้งที่รู้ดีว่ามันโคตรไร้สาระ

ประโยคท้ายนั่นนับนิรันดร์ไม่ได้พูดแต่หญิงสาวอ่านได้จากสายตา 

ของเขา และนิสัยเสียอีกข้อท่ีจิรปริยาค่อนข้างเกลียดก็ท�าให้เธอเม้มปาก 

เชิดหน้าข้ึนก่อนจะเอ่ยปากเถยีง

"เปล่า! ใครว่าฉันจะท�าอะไรไร้สาระแบบนัน้ เราเป็นสามีภรรยากนันะ" 

สามีภรรยาท่ีเธอจ�าไม่ได้ว่าเคยเป็น "นอนห้องลูกอะไร นอนโซฟาอะไร  
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ย่ิงเอาหมอนมากองเป็นก�าแพง…เฮอะ! ไร้สาระน่า"

จริปรยิาปฏเิสธเสยีงแข็ง ท�าเหมอืนลมืไปว่าตวัเองเคยตัง้ใจท่ีจะไปนอน

ห้องลกูอย่างท่ีเขาเดาด้วยสหีน้ากึง่เยาะกึง่ท้าทายจนท�าให้เลอืดชอบเอาชนะ 

ของเธอขึน้หน้า

"ก็แค่จะบอกว่า…ฮ่ึม" หญิงสาวกระแอมกระไอ เชิดหน้าข้ึนอีกนิด 

จนเห็นล�าคอระหง หากนัยน์ตากลับเหลือบหนีใบหน้าสวยคมไปอีกทาง  

"…ก่อนจะนอนน่ะ ไม่คดิจะซับผมให้แห้งรึไงกนั"
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บทที่ 5
ส�มีของแดไง

ไฟในห้องดับไปนานแล้ว เหลือเพียงแสงสลัวจากโคมไฟนอกบ้าน 

ซึ่งส่องเข้ามาพอให้สายตาที่เคยชินกับความมืดมองเห็นสิ่งต่างๆ ได้อย่าง 

ไม่ยากเย็นนกั

จิรปริยาพลิกตัวเป็นครั้งท่ีสี่…หญิงสาวพยายามผ่อนลมหายใจออก 

ให้เบาท่ีสดุเพือ่รบกวนคนข้างๆ ให้น้อยท่ีสดุ แต่เธอรู…้ว่าเป็นไปได้ยาก

ดวงตากลมโตแหงนมองเพดานเล่นระดับอยู่นาน สุดท้ายก็ตัดสินใจ 

ขยับตวัเตรยีมก้าวขาลงจากเตยีง ทว่าขณะเท้าขวาก�าลงัจะแตะพืน้ เสยีงจาก

คนท่ีเธอคดิว่าหลบัไปนานแล้วกด็งัข้ึนจนร่างเพรียวสะดุง้โหยง เผลอกระแทกเท้า

ลงพืน้จนร้องลัน่

"โอ๊ยยย!"

หญิงสาวกระตกุขากลบัข้ึนมานอนกอดอยู่บนเตยีง ใบหน้าหวานบิดเบ้ 

รมิฝีปากอ่ิมส่งเสยีงโอดโอยดนู่าสงสาร นัน่คอืภาพท่ีนบันรินัดร์เห็นหลงัจาก

ไฟสว่างข้ึน หนุม่หน้าสวยคว้าข้อเท้าของอีกฝ่ายซ่ึงบาดเจบ็อยูแ่ต่แรกแล้วมาดู

ด้วยสหีน้าห่วงใย

"เจ็บมั้ยน่ะ"

"โอ๊ยยย ถามมาได้! กเ็จบ็น่ะส!ิ" คนเจบ็แยกเข้ียว มือยังคล�ารอบข้อเท้า
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ตวัเองป้อยๆ พลางส่งค้อนตาขุ่นให้คนท่ีเริม่จะเปลีย่นจากห่วงใยเป็นข�ากบั

ท่าทางของเธอ "ไม่ต้องมาข�าเลย! กเ็พราะคณุนัน่แหละท่ีอยู่ดีๆ  กพู็ดข้ึนมา"

ถ้าเขาไม่ส่งเสียงข้ึนในความมืด เธอจะตกใจจนเผลอท้ิงน�้าหนักลง 

เท้าขวาจนกระแทกพืน้ไหมล่ะ!

"อ้าว ผมผดิซะงัน้" คนผดิโดยไม่รูต้วัโคลงศรีษะ "กจ็ะถามว่าแดจะไปไหน 

ขาย่ิงไม่ค่อยดอียู่แท้ๆ"

"ฉันไม่ได้ขาเป๋นะ!"

จริปรยิาไม่รูจ้รงิๆ ว่าเพราะเธอก�าลงัพาลหรอือย่างไร พอได้ยินค�าว่า 

'ขาย่ิงไม่ค่อยดี' จงึจนิตนาการไปว่าเขาก�าลงัว่าเธอขาเป๋! เลยอดไม่ได้ท่ีจะ 

เชิดปากแว้ดเสยีงแหลม

"ก็ไม่ได้ว่าเป๋ม้ัยล่ะ" นบันรินัดร์กะพรบิตาปรบิ มองอาการของภรรยา

ครูห่นึง่ก่อนจะหัวเราะออกมา เริม่รูว่้าเธอก�าลงัพาลจงึไม่ใส่ใจ เปลีย่นไปถาม

เรือ่งอ่ืน

"แล้วจะไปไหน ไปห้องน�้าอีกแล้วเหรอ"

"รู้ได้ไงเนี่ย" หญิงสาวเบิกตากว้าง ก่อนจะนึกได้ว่าถ้านับนิรันดร ์

ไม่ได้หลับเขาคงรู้ว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรกหลังดับไฟที่เธอจะลุกไปเข้าห้องน�้า

"ครั้งที่สี่แล้วนี่"

โอเค เขาไม่ได้หลับจริงๆ ด้วย

"นับด้วยเหรอเนี่ย" หญิงสาวพึมพ�าอย่างท่ึงๆ ก่อนจะเดินเขยกไป 

เข้าห้องน�า้ตามท่ีตัง้ใจไว้แต่แรก และเมือ่กลบัมาล้มตวันอนอีกครัง้สามีกปิ็ดไฟ

จนท้ังห้องกลบัมาอยู่ในความมดืเหมือนเดมิ เพิม่เตมิคอืตอนนียั้งเหลอืแสงเรอืงๆ 

จากหลอดไฟท่ีเปิดเมือ่ครู่

จริปรยิาหลบัตาลง พยายามบังคบัให้ตวัเองหลบั ซ่ึงปกตสิ�าหรบัเธอ 

มนัไม่เคยยาก หญงิสาวรกัการนอนเป็นชีวติจติใจ เธอสามารถนอนวนัหนึง่ 

ได้มากกว่าสบิช่ัวโมงด้วยซ�า้ถ้ามเีวลามากพอ และหนึง่ในความสามารถพเิศษ

ท่ีโศภษิฐาเคยจกิว่า 'มันไม่ควรเรยีกว่าความสามารถพิเศษ แต่ควรเรยีกอย่าง 
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ตรงตวัว่าความเกยีจคร้าน' กค็อืการท่ีเธอสามารถนอนหลบัได้ทุกท่ีทุกเวลา 

ไม่ว่าจะเป็นรถตู ้รถเมล์ ห้องสมดุ หรอืกระท่ังโรงอาหารกลางของมหาวทิยาลยั

แต่วนันีท้ั้งท่ีนอนอยู่บนเตยีงกว้างแสนสบายในห้องแอร์เย็นๆ มผ้ีาห่มและ

หมอนนุม่ฟเูหมือนอยู่ในโรงแรมห้าดาวแท้ๆ เธอกลบัหลบัไม่ลงเสยีอย่างนัน้

ผู ้หญิงความจ�าเสื่อมท่ีบอกตัวเองว่าเธอมาจากอดีตถอนหายใจ  

เผลอยกมือหนึ่งขึ้นวางก่ายหน้าผาก ดวงตาเปิดขึ้นมองเสาเตียงอีกครั้ง

ไม่รูจ้รงิๆ ว่าเพราะก่อนหน้านีต้อนอยู่โรงพยาบาลเธอหลบัมากเกนิไป 

เพราะแปลกท่ี หรอื...

หัวใจท่ีท�างานในระดับปกติมาตลอดเผลอเต้นแรงเกินพอดีจนกลัว 

เหลอืเกนิว่าในความเงยีบของค�า่คนื เพือ่นร่วมเตยีงจะได้ยินเข้า

หรือเพราะ 'เขา' กันแน่ที่ท�าให้เธอตาแข็ง นอนไม่หลับแบบนี้

"นอนไม่หลับเหรอ"

ระหว่างท่ีจริปรยิาก�าลงัคดิว่าเธอควรลองนบัแกะด ี หรอืลกุออกจากห้อง

ไปหาอะไรท�าจนกว่าจะง่วงแล้วค่อยกลบัมานอนด ี นบันรินัดร์กส่็งเสยีงเอ่ยถาม 

จนคนใจลอยเกอืบสะดุง้

"ฮะ? อื้อ นอนไม่หลับอะ"

"หาอะไรท�ากันมั้ยล่ะ"

"หะ…หาอะไรท�า!"

ค�าชวนสั้นๆ ท�าเอาหญิงสาวสะดุ้งจนลุกข้ึนมานั่ง อวัยวะใต้อกซ้าย

ท�างานหนกัอย่างต่อเนือ่ง พวงแก้มร้อนผ่าวยามคดิถงึสิง่ท่ีเขาน่าจะชวนเธอท�า

เพือ่ฆ่าเวลา

นบันรินัดร์เป็นสามขีองเธอ เธอนอนไม่หลบั เขาชวนหาอะไรท�า งัน้ก.็..

จริปรยิาหลบัตาป๋ี สะบัดหน้าจนเส้นผมพลิว้ในอากาศ ปฏเิสธเสยีงสัน่

"ไม่! ไม่ท�า จะนอนแล้ว!"

ราวกบัรูว่้าเธอก�าลงัคดิอะไรอยู่ ดวงตาสอี�าพนัพราวระยับเปล่งประกาย 

ในความมืด นิว้เรียวยาวย่ืนมาดีดจมกูร้ัน หนุม่หน้าสวยโคลงศรีษะขณะเอ่ย 
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กลัว้หัวเราะ

"ตกใจอะไรของแด ผมกแ็ค่จะชวนแดคยุเองนะ ไง ไม่คยุเหรอ จะนอน

แล้วเหรอ"

"คะ…คุย คุยงั้นเหรอ"

คนคดิไปไกลกะพรบิตาปรบิ รบีไถลตัวลงนอนหันหลงัให้อกีฝ่ายเพ่ือ

ซ่อนสหีน้า แม้จะรูด้ว่ีามืดๆ แบบนีเ้ขาคงมองไม่เห็นมันกต็าม

"อือ้ คุย เรือ่งของเราไง เผือ่แดอยากรู ้อยากถามอะไรท่ีแดลมืไป…

เรือ่งตลอดสบิกว่าปีมานี"้

"อ๋อ อืม…ก็ดี" หญิงสาวพยักหน้าหงึกหงัก แต่ก็เงียบไปอย่างไม่รู ้

จะเริ่มถามอะไร

"งัน้เรือ่งแรกเลยนะ" ชายหนุม่ท่ีรูน้สิยัภรรยาเป็นอย่างดเีอ่ยข้ึน เขา 

รูว่้าถ้ารอให้เธอเปิดปาก คืนนีค้งมีเพียงความเงยีบกบัเสยีงถอนหายใจและ

เสยีงพลกิตวัจนกว่าจะหลบักนัไปจรงิๆ "พี่ไทม์"

"ฮะ?" ความสงสยัท�าให้จริปรยิาพลกิตวัหันไปมองคนท่ีนอนอยู่ข้างๆ 

เลยได้เห็น…ว่าเขาเองกน็อนหันหน้ามามองเธออยู่เช่นกนั แม้ในห้องจะมีเพยีง

แสงสลวัทว่าดวงตาซ่ึงเริม่ชนิกบัความมืดกยั็งมองเห็นรมิฝีปากบางขยับย้ิม 

หญิงสาวหลบุตาลงต�า่ ข่มหัวใจท่ีเต้นระรวั "คณุเรยีกช่ือตวัเองท�าไม"

"ผมไม่ได้เรยีกชือ่ตวัเอง" นบันรินัดร์หัวเราะเบาๆ อธบิายค�าพูดของตวัเอง

ให้ชัดเจนมากข้ึน "แดต่างหาก แดเรยีกผมว่าพ่ีไทม์"

ต้ังแต่ครั้งแรกท่ีพวกเขาพบกัน ตั้งแต่ก่อนความสัมพันธ์ของท้ังคู ่

จะเริ่มต้นขึ้น เธอซึ่งเริ่มรู้จักเขาผ่านสื่อต่างๆ เคยเรียกเขาแบบนั้น

"ผมอายุมากกว่าแดอยู่หลายปี แดเลยเรียกผมว่าพี่ไทม์"

"พีไ่ทม์" หญงิสาวเอ่ยทวน แม้จะรูส้กึแปลกๆ คล้ายจะ…เขินนดิหน่อย 

แต่เหตุผลท่ีเขาให้ประกอบกับนิสัยส่วนตัวท่ีมักจะเรียกคนอายุมากกว่าว่า  

'พี'่ จริปรยิาเลยไม่เห็นความจ�าเป็นต้องคดัค้าน เธอพยักหน้า "อ่าฮะ โอเค  

ฉันเรียกคุณว่าพี่ไทม์ งัน้เดีย๋ว…กลบัไปเรยีก…พี…่ไทม์เหมอืนเดมิก็ได้"
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แม้จะสะดดุตะกกุตะกกัไปบ้าง ทว่าสดุท้ายเธอกยั็งคงเรยีกช่ือเขาออกมา

ด้วยน�า้เสยีงเก้อเขิน หากจริปรยิาจะยอมสบตากนั…บางทีเธออาจจะมองเห็น

ประกายความสขุในดวงตาสอี�าพนั นบันรัินดร์ย้ิมกว้าง น�า้เสยีงกฟั็งดสูดชืน่ข้ึน

"ไม่ใช่แค่พี่ไทม์ แดยังแทนตวัเองว่า 'แด' ด้วย" สามีท่ีไม่ได้สญูเสยี 

ความทรงจ�าบอกต่อ นัน่ท�าให้หญิงสาวเผลอท�าสหีน้าแปลกๆ ออกมา

"ฮะ? แทนตวัเองว่าแดเนีย่นะ?" เธอส่ายหน้า แค่คดิตามกร็ูส้กึจักจ้ี

แปลกๆ แล้ว "แต่ฉัน…เอ้อ นัน่แหละ ไม่เคยแทนตวัด้วยช่ือกบัใครเลยนะ"

กบัพ่อแม่ ครบูาอาจารย์ เธอกแ็ทนตวัเองว่า 'หน'ู จนเคยชิน ส่วนกบั

เพื่อนฝูงนี่ค่อนข้างหลากหลาย สมัยเฮ้วจัดๆ ช่วง ม.ต้น ถึงข้ันเคยใช้

สรรพนาม 'ข้า' 'เอง็' หรอื 'ก'ู 'มึง' คยุกนัเลยด้วยซ�า้

ยังดว่ีาพอโตข้ึนเริม่คยุกนัสภุาพข้ึนหน่อย อย่างสรรพนามล่าสดุท่ีใช้กนั 

กเ็ป็น 'ฉัน' กบั 'แก'

แต่นัน่แหละ ยังไงเท่าท่ีจ�าได้จิรปริยาก็ไม่เคยแทนตวัเองด้วยช่ือกบัใคร

เลยจรงิๆ

"ใช่ แดไม่เคยแทนตวัแบบนัน้กบัใคร" นบันรินัดร์ช่วยยืนยนัอีกเสยีง 

ดวงตาสอี�าพนัอบอุน่อ่อนหวานยามหวนถงึความหลงั "แต่แดใช้กบัผมไง" เขา 

ย้ิมกว้าง น�า้เสยีงเต็มไปด้วยความภาคภมิูใจอย่างไม่ปิดบัง "เพราะแดบอกว่า 

ตัวเองเป็นดวงใจของผม"

เหตุผลนั้นท�าให้เจ้าของชื่อเบิกตากว้าง หัวใจกระแทกรัวจนเริ่มเจ็บ

หน้าอก

หญิงสาวรูม้าตลอดว่าช่ือเล่นของตวัเองแปลว่า 'ดวงใจ' ท้ังยังภาคภมูใิจ 

กบัความหมายของช่ือจรงิและช่ือเล่นท่ีบ่งบอกให้รูว่้าเธอเป็นความรกัของพ่อแม่ 

ทว่า…

"ไม่เลีย่นไปหน่อยเหรอ" จริปรยิาท�าหน้าคล้ายพะอดืพะอม ฟังแค่นี ้

กเ็ดาได้เลยว่าตวัเธอในตอนมีความรกัคงเป็นผูห้ญิงคลัง่รกัคนหนึง่ ซ่ึงค�าตอบ 

กเ็ป็นเสยีงหัวเราะของสามี
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"น่ารักดีออก" เขาว่าท้ังเสียงกลั้วหัวเราะ ก่อนจะทอดเสียงอ่อนลง 

"มันคงจะดี…ถ้าแดกลับไปพูดเหมือนเดิม"

น�า้เสยีงเศร้าๆ ของชายหนุม่ท�าให้หัวใจคนฟังอ่อนยวบอย่างประหลาด 

ถ้าหากไม่นบัเรือ่งความไม่ชินและท่ีมาแสนหวานเลีย่น จริปรยิากค็ดิว่าเธอ 

น่าจะท�าให้เขาได้

"อ่า ดะ…แดจะพยายามแล้วกัน" เธอให้ค�ามั่น

"ขอบคุณครับ"

ค�าตอบท่ีคาดเดาไว้อยู่แล้วท�าให้นบันรินัดร์คลีย้ิ่มกว้าง มือหนาเลือ่นไป

ลบูเรอืนผมยาว ทว่าพอเธอสะดุง้ตกใจเขากชั็กมอืออก แล้วเปลีย่นเรือ่งคยุ 

"จริงส ิแดรูม้ัย้…ช่ือกนัและกนัมาจากไหน"

หัวข้อเกีย่วกบัลกูชายท�าให้หญิงสาวปัดความรูส้กึแปลกๆ ซ่ึงเกดิข้ึน

เพราะสมัผสัของเขาท้ิงไปแล้วเริม่คาดเดา

"อืม…แดตัง้มัง้" เธอเป็นคนชอบอ่านนยิายและยังชอบตัง้ช่ือแปลกๆ ไว้

มากมาย ถงึ 'กนัและกนั' จะไม่ใช่ช่ือท่ีแปลกอะไร แต่กไ็ม่ได้โหลขนาดมองไป

ทางไหนกเ็จอ

"ใช่ แดเป็นคนตั้ง" ดวงตาสีอ�าพันฉายแววร�าลึกความหลังอันเป็น 

จุดเริ่มต้นของพวกเขา "แดบอกว่า 'เราจะได้มีกันและกันตลอดไป'…"

"เราจะได้มีกนัและกนัตลอดไป" เธอทวนค�า โพรงอกอุ่นวาบกบัประโยคนัน้ 

ในสมองท่ีปราศจากความทรงจ�าสบิสองปีมานีค้ล้ายปรากฏภาพเลอืนรางข้ึนมา

จนวบูหนึง่เธอเริม่ไม่มัน่ใจแล้วว่าตวัเองมาจากอดตีจรงิอย่างท่ีคดิ

หรือว่าเธอแค่ความจ�าเสื่อมไปจริงๆ อย่างที่ทุกคนบอก

"แล้วชื่อจริงล่ะ ชื่ออะไร"

นับนิรันดร์สบตาเธอ ตอบกลับทั้งรอยยิ้ม

"กันตกาล"

"กันตะกาน…ช่ือแปลกดีจัง" มือเรียวขยับผ้าห่มข้ึนมาคลุมถึงคอ 

"สะกดยังไงเหรอ"
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"ก ไก่ ไม้หันอากาศ น หนู ต เต่า ก ไก่ สระอา ล ลิง…'กันตะ'  

ที่มาจาก 'กันต์' แล้วก็ 'กาล' ที่มาจากกาลเวลา"

"กันตกาล" คนตั้งซึ่งลืมไปแล้วพึมพ�า "ผู้เป็นที่รักแห่งกาลเวลา"

"หรอื 'กาลเวลาอันเป็นท่ีรัก'…อีกความหมายท่ีแดตัง้ให้ลกู" พ่อของลกู

อธบิายเพิม่เตมิ "แดบอกว่าท้ังช่ือผมและช่ือแดมีความหมายเกีย่วกบัเวลาและ

ความรกั กเ็ลยอยากให้ช่ือของลกูมีความหมายแบบเรา"

'ไทม์' ช่ือเล่นของเขาทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ ถอดความหมาย 

เป็นภาษาไทยตรงตวัว่า 'เวลา' ส่วนช่ือของเธอ 'จิรปรยิา' มคีวามหมายว่า  

'ผูเ้ป็นท่ีรกัตลอดไป' เม่ือต้องตัง้ช่ือลกูของเธอกบัเขา ภรรยาถงึได้เสนอช่ือนี้

ข้ึนมา และแน่นอนว่า…เขาตามใจเธอ ท้ังคูค่ยุกนัอกีหลายเรือ่ง ซ่ึงล้วนแล้ว

แต่เป็นเรื่องท่ีจิรปริยาลืมไปแล้วท้ังนั้น จวบจนกระท่ังเธอเริ่มหาวออกมา  

แต่ก่อนท่ีสตจิะหลดุลอยไป หญิงสาวกน็กึข้ึนได้ว่ามคี�าถามหนึง่ท่ีคาใจอยู่ และ

หากสติเตม็ร้อยบางทีเธอกอ็าจจะไม่กล้าถามมันออกมา

"พี่ไทม์…เราแต่งงานกันเพราะอะไรเหรอ"

ดวงตากลมโตปรือลงเกือบครึ่งประกอบกับความมืดภายในห้อง 

ท�าให้ไม่ทันสังเกตเห็นความผิดปกติของชายหนุ่ม ร่างสูงสง่าชะงักงัน  

ภาพความทรงจ�าวันเก่าปรากฏขึ้นในสมอง

'แดบอกว่า…แดจะไม่แต่งงานกับพี่ไทม์'

ค�าปฏเิสธของเธอในวันนัน้ ท�าให้เขาตดัสนิใจบางอย่างท่ีส่งผลมาจนถงึ

วนันี้

หนุม่หน้าสวยคลีย่ิม้บาง แววตาเศร้าหมองขณะย่ืนมือไปลบูกลุม่ผมยาว

คล้ายจะกล่อมให้ภรรยาหลบัสบายมากข้ึน

"มนุษย์มีเหตุผลมากมายในการแต่งงาน แต่ส�าหรับเรา…แดคิดว่า 

ถ้าไม่ได้รกักนั แดจะแต่งงานกบัผมม้ัยล่ะ"

และแน่นอนว่าค�าตอบคือ 'ไม่'

ไม่ใช่แค่ไม่รักกัน ต่อให้รักกันแต่หากมันยังไม่มากพอ...เธอก็จะ 
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ไม่แต่งงานกับเขาเด็ดขาด

นั่นคือเหตุผลท่ีจิรปริยาปฏิเสธเขาในวันนั้น และกว่าจะมีวันนี้ได้… 

นบันรัินดร์จ�าได้ดว่ีาเขาต้องจ่ายค่าตอบแทนไปมากมายเพียงใดจงึได้มเีธอ 

เป็นภรรยา เป็นแม่ของลกู เป็นผูห้ญิงท่ีมาเตมิเตม็ค�าว่า 'ครอบครวั' ซ่ึงเขา

ไม่เคยมี

"ง่วงกน็อนเถอะ" นบันรินัดร์บอกด้วยน�า้เสยีงอ่อนโยน และคล้ายกบัว่า

สมัผสัจากเขามเีวทมนตร์ท่ีช่วยให้เธอผ่อนคลาย ไม่นานนกัหญิงสาวกจ็มลกึสู่ 

ห้วงนทิรา ชายหนุม่ขยับตวัเข้าไปประทับรมิฝีปากบนกลบีปากนุม่ของภรรยา 

เว้าวอนเอ่ยขอเสยีงแผ่วเบา

"ฝันถึงผมบ้างนะแด"

ถ้าหากลมืตาข้ึนมาแล้วจ�าไม่ได้...อย่างน้อยท่ีสดุแค่ฝันถงึเขาบ้างกยั็งดี

"หนาว…"

ดวงตาสอี�าพนัเปิดข้ึนหลงัได้ยินประโยคนัน้ ไม่ใช่เสยีงของเธอท่ีปลกุให้

เขาตืน่ แต่เป็นการท่ีมือเรยีวดงึรัง้ผ้านวมผนืหนาไปครองไว้คนเดยีว

นบันรินัดร์เลกิคิว้ พลกิตวันอนหนนุแขนมองหญิงสาวท่ีค่อยๆ หดคอ

งอเข่าข้ึนมากอดแล้วเอาผ้านวมคลมุทับจนลมเย็นจากเครือ่งปรบัอากาศเข้าไป

ไม่ถงึ

นี่หรือเปล่านะที่เขาเรียกกันว่า 'ขดตัวเหมือนทารกในครรภ์แม่'

รมิฝีปากบางขยับย้ิมรบัอรณุ คนท่ีเล่นละครมาแล้วหลายต่อหลายเรือ่ง

อดข�าออกมาไม่ได้

ดเูอาเถอะ นางเอกคนอ่ืนเวลาหนาวเขากลิง้มากอดพระเอกหาไออุ่น 

แต่เธอหนาวแล้วดันยึดผ้าห่มไปครองคนเดยีวแบบไม่แบ่งปัน

ชายหนุม่โคลงศีรษะ ไม่ได้เดอืดร้อนอะไรกบัอุณหภมิูสบิเก้าองศาเซลเซียส

แม้ว่าบนตัวของเขาจะมีเพียงชุดนอนตวับางๆ เพยีงชุดเดยีว มือเรยีวย่ืนไป

ดงึรัง้ผ้านวมออกจนภรรยาท่ียังอยู่ในห้วงนทิรานิว่หน้าพลางพึมพ�าเหมือน 
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คนไม่พอใจก่อนจะคว้าผ้านวมกลบัไปคลมุไว้ตามเดมิ และขดตวัลงเข้าไปใต้ผ้า

ให้ลกึย่ิงข้ึน

นบันรินัดร์ย้ิมข�า อดจะแกล้งเธออกีครัง้ไม่ได้ เขาคว้าเอาสมาร์ตโฟน

มาบันทึกวดิโีอเพือ่เกบ็เอาไว้ดเูหมือนทุกครัง้ ทว่าเมือ่สมัผสัได้ถงึมอืเรยีว 

ท่ีเย็นเฉียบต่างไปจากเวลาปกติ รมิฝีปากกเ็หยียดยิม้หยันให้กบัอีกความต่าง

ระหว่างเขากบัเธอ

ภรรยาของเขาค่อนข้างผวิบางจงึขีร้้อนข้ีหนาวง่ายเป็นพเิศษ แตกต่าง

จากชายหนุม่ท่ีอุณหภมิูเพยีงสบิเก้าองศาจากเครือ่งปรบัอากาศไม่สามารถ 

ท�าอะไรเขาได้ นัน่อาจเพราะท่ีท่ีนบันรัินดร์เกดิและเตบิโตมามีอากาศหนาวเย็น 

อยู่ตลอด ก่อนมาเมืองไทย…เขาไม่เคยรูจ้กัฤดูร้อน ไม่เคยเข้าใจความรูส้กึ

ยามโดนแสงอาทิตย์สาดส่องจนเหงือ่ออก

ระหว่างคดิถงึ 'บ้านเก่า' ท่ีจากมา แววตาอ่อนโยนซึง่ใช้มองภรรยาเม่ือครู ่

กถ็กูแทนท่ีด้วยความว่างเปล่า คล้ายกบัว่าอากาศหนาวในอดตียังตกตะกอน

มาถงึปัจจบัุน เคลอืบช้ันดวงตาและผิวหน้าจนเยน็ยะเยือกดจุสวมหน้ากาก 

น�า้แข็ง และทุกความเปลีย่นแปลงของสหีน้าแววตานัน้กเ็กดิข้ึนโดยท่ีนบันรินัดร์

ไม่ได้รูตั้วเลยสกันดิ

ไม่ใช่แค่ความหนาวเย็นท่ีเขาคุน้เคย ตัง้แต่เกดิข้ึนมาบนโลกใบนี ้สิง่ท่ี

เขาคุน้ชนิด้วยมากท่ีสดุ สิง่ท่ีเปรยีบเสมือนเงาข้างตวักมี็เพยีงความโดดเดีย่ว

อ้างว้าง นบันรินัดร์ไม่เคยเข้าใจว่ารอยย้ิมบนใบหน้าของตวัเองแตกต่างจากคนอ่ืน

อย่างไร จนกระท่ังเขาได้มาท่ีนี…่ประเทศเลก็ๆ ท่ีร้อนระอแุถบเส้นศนูย์สตูร 

ได้พบกบัผู้คนมากมายซ่ึงท�าให้เขาเข้าใจความรูส้กึต่างๆ ของมนษุย์ดข้ึีนกว่าเก่า 

และท่ีส�าคัญท่ีสดุ…

ชายหนุม่ผูมี้รกรากอยู่แดนไกลยืดมือข้างซ้ายจนสดุแขน เครือ่งประดบั

ช้ินเดยีวซ่ึงบ่งบอกได้ว่าเขาเป็นบุรษุท่ีมีเจ้าของแล้วเด่นชัดในสายตา รวมถงึ

ท�าให้อุ่นวาบในหัวใจจนหลดุย้ิมออกมา

ได้พบกับเธอ...ผู้หญิงคนเดียวบนโลกใบนี้ท่ีเขา 'เลือก' จะสร้าง
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ครอบครวัด้วย

ขณะนอนมองผูห้ญงิคนนัน้อย่างใจลอย นบันรินัดร์กแ็ทบสะดุง้เมือ่อยู่ดีๆ  

เธอกเ็ด้งตวัลกุพรวดข้ึนมา ดวงตาครึง่ปิดครึง่เปิด

"อะไรแด เป็นอะไร เจ็บตรงไหนรึเปล่า"

เขาถามอย่างเป็นห่วง ไม่รูว่้าภรรยาฝันร้ายจนสะดุง้ตืน่หรอืว่าเจบ็แผล

อะไรตรงไหน

"ปวดฉ่ีจงั" เธอพมึพ�าโดยไม่หันมามองคนถามสกันดิ ร่างเพรยีวท้ิงขาลง

ข้างเตยีงจนชายหนุม่แทบผวาด้วยจ�าได้ว่าเธอเจบ็ข้อเท้าอยู่ หากจริปรยิากลบั

เดนิโซเซไปยังห้องน�า้โดยไม่บ่นอะไร ไม่ถงึนาทีกเ็ดนิกลบัมาท้ิงตวันอนคลมุโปง

ตามเดิม

นบันรินัดร์กะพรบิตาปรบิอยูน่านถงึได้เข้าใจว่าเม่ือครูภ่รรยาคงละเมอ

ตืน่มาเข้าห้องน�า้ หนุม่หน้าสวยโคลงศรีษะ เผลอหลดุหัวเราะออกมาจนคนท่ี

เพ่ิงล้มตวัลงนอนสะดุง้พรวดลกุข้ึนมาอกีครัง้ คราวนี้ใบหน้าหวานงวัเงยีหนัมา

มองเขา ดวงตากลมโตเบิกกว้าง แถมประโยคท่ีหลดุออกจากปากเธอ…ถ้าเป็น

เวลาอ่ืนเขาคงเจบ็ปวดเสยีใจ แต่ตอนนีก้ลบัท�าให้เขาเปล่งเสยีงหัวเราะดงัข้ึน

กว่าเดมิ

"อะไร! หัวเราะอะไร แล้ว…คณุเป็นใครน่ะ มาอยูใ่นห้องนอนฉันได้ไง!"

สหีน้าตกใจแบบครึง่หลบัครึง่ตืน่ท�าให้เขาไม่รูจ้ะท�าหน้าอย่างไร หาก

เมือ่ครูน่บันรินัดร์ไม่รูต้วัเลยว่าเขาเผลอเผยสหีน้าอย่างคนอ้างว้างโดดเดีย่ว

ออกมา ในเวลาน้ีเขากยั็งไม่รูต้วัอีกเช่นเดมิว่าน�า้แข็งในดวงตาละลายไปพร้อมกบั

ประกายรกัใคร่เอ็นดูท่ีผดุขึน้มาแทนท่ี รอยย้ิมบนรมิฝีปากบางไม่ได้ดเูย็นชา

อีกต่อไป ทว่ามันเป็นยิม้ซ่ึงออกมาจากอารมณ์ความรูส้กึเหมือนทุกครัง้ท่ีเกดิข้ึน

เพราะเธอ

ยิ้ม…ซึ่งเติมเต็มความเป็นมนุษย์ที่เขาเคยขาดหาย

ชายหนุม่ขยับตวั ชะโงกหน้าเข้าไปใกล้จนเกอืบชิดหน้าหวาน แกล้งงบั

ปลายจมกูรัน้เรว็ๆ ก่อนถอนใบหน้าออกมา ยืนยันสถานะตวัเองอีกครัง้ด้วย
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แววตาเป็นประกายรกัใคร่หวงแหน

"ผมเหรอ ก็เป็นสามีของแดไงคะ"
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