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'กัษธิษฐาน' เชื่อว่าแค่เห็นชื่อเรื่องก็น่าติดตามแล้ว และที่พิเศษอีกอย่างคือ 

นิยายเรื่องนี้เป็นนิยายรักในรูปแบบของยูริ ที่นานๆ ทีจะได้มาพบเจอกันสักครั้ง และ

ในครั้งนี้เอเวอร์วายขอพานักอ่านทุกท่านย้อนยุคไปไกลถึงปี พ.ศ. 2456

ในยุคสมัยนั้นเป็นท่ีรู ้กันดีว่ายังไม่มีการเปิดรับเรื่องความรักระหว่างผู้หญิง 

ด้วยกัน ดังน้ันท่านหญิงท้ังสองท่ีเกิดมีใจปฏิพัทธ์ต่อกันย่อมไม่มีทางที่จะครองรัก 

ได้สมหวังดังใจ ในท้ายที่สุดก็จ�าต้องพลัดพรากกันไป ปล่อยให้คนของใจกลายเป็น 

ของใครอื่น กระทั่งเวลาผ่านพ้นไปกว่าร้อยปีจึงได้หวนกลับมาพบเจอกันอีกครั้ง ทว่า

แม้ในปัจจุบันการรักใครสักคนจะเปิดกว้างโดยไม่มีเรื่องของเพศสภาพมาเก่ียวข้อง

มากขึ้น แต่เรื่องราวก็ไม่ได้ง่ายดายหรือสวยงามดังในฝัน เมื่อมีเรื่องของความ

บาดหมางในครั้งเก่าก่อนเข้ามาเกี่ยวพันกับความรักในครั้งนี้ด้วย ทั้ง 'อธิษฐาน' และ 

'กัษษากร' จึงต้องร่วมกันฝ่าฟันอุปสรรคด้วยใจรักมั่น 

ท้ายที่สุดแล้วความรักท่ีเกิดขึ้นน้ีจะสมหวังดังใจ หรือจะต้องพลัดพรากกันไป 

ดังเช่นเมื่อภพชาติที่แล้ว แน่นอนว่าคงต้องไปหาค�าตอบกันต่อใน 'กัษธิษฐาน' 

ด้วยไมตรีจิต

ส�านักพิมพ์เอเวอร์วาย

คำ�นำ�



นิยายเร่ืองนี้เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นจากจินตนาการของผู้เขียน

ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคล สถานที่ หรือเหตุการณ์จริงใดๆ

ส�าหรับผู ้อ่านที่มีอายุ 18 ปีข้ึนไป

โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน
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ปลายปีพุทธศักราช ๒๔๕๖

ดวงจนัทร์บนฟ้าส่องแสงนวลตา หม่อมเจ้าหญิงเพียงรวีทอดพระเนตรเห็น 

แล้วทรงนึกถึงใครบางคนที่ป่านนี้คงบรรทมอยู่ ณ อีกวังหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก

ต�าหนกัแห่งนีนั้ก คนในห้วงค�านงึของท่านหญิงนัน้ทรงมพีระนามความหมายเดียว 

กับพระจนัทร์ท่ีก�าลงัลอยเด่นอยู่บนฟ้า พลนัดวงพักตร์สวยอ่อนหวานก็ปรากฏ

ขึ้นมาในห้วงอากาศ ทรงคิดถึงขนาดที่ว่าแม้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน พระทัยก็ยัง

อุตส่าห์เฝ้าร�าพันถึงผู้ที่อยู่อีกฝั่งตลอดเวลา

ท่านหญิงทรงเดินมาที่โต๊ะ หยิบปากกาท่ีเสด็จพ่อประทานให้เมื่อต้นปี 

แล้วจรดลงบนกระดาษของสมดุบนัทกึทีหุ้่มด้วยปกหนงัแท้ เขยีนข้อความลงไป 

ลายพระหตัถ์สละสลวยสมกับท่ีเสดจ็พ่อทรงเคีย่วเขญ็ให้ฝึกเขียนอ่านมาต้ังแต่

ยังเยาว์ชันษา

ความว่า...

'จันทร์เพ็ญนวลผ่องเจ้า	 ดวงใจ

สวยพร่างทอแสงไป	 	 ทั่วหล้า

ยามนอนพี่หลับใหล	 	 ฝันพร�่า	ถึงเธอ

คราวตื่นวอนถึงฟ้า	 	 อย่าให้	เราลา'

น�าบท
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จากนั้นก็บันทึกข้อความแบบเดียวกันท้ังหมดลงในกระดาษส�าหรับ 

เขียนจดหมายอีกครั้ง รับสั่งให้หญิงรับใช้คนสนิทถือเก็บไว้ แล้วค่อยน�ามัน 

ไปมอบให้หม่อมเจ้าหญิงอีกองค์หนึ่งเมื่อถึงโอกาส...

- กัษธิษฐาน -
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ปีพุทธศักราช ๒๕๖๔

กรุงเทพมหานคร แขวงสีลม 

วังอุษณกรตั้งอยู่ ณ ใจกลางเมือง สง่างามและสงบนิ่ง โดดเด่นผ่าน 

กาลเวลา แวดล้อมด้วยอาคารบ้านเรือนและตึกรามสูงเสียดฟ้า ทว่าไม่อาจมี

สถาปัตยกรรมใดบดบังความสวยงามของวังสไตล์ยุโรปประยุกต์นี้ได้เลย 

ขณะน้ันเป็นช่วงเวลาราวบ่ายสามโมงเศษ รถคาดิลแลคสีขาวคันหนึ่ง

เลีย้วผ่านรัว้อตัโนมตัท่ีิเพ่ิงเลือ่นเปิด จากนัน้จงึขบัวนเข้ามาจอดหน้าวัง ก่อนท่ี 

คนขับจะลงมาช่วยเปิดประตฝ่ัูงโดยสารด้านหลงัทางฝ่ังซ้าย จากน้ันก็ปรากฏร่าง 

ของใครบางคนทีก้่าวขาลงจากรถ เธอกล่าวขอบคณุผูใ้ห้บรกิารอย่างเป็นกันเอง 

แล้วเดินตรงเข้าไปยังเคหสถานที่เธอเรียกมาตลอดท้ังชีวิตว่า 'บ้าน' ท่ีน่ีคือ 

วังของคุณปู่ และเป็นบ้านของเธอเช่นกัน

เมือ่ย�า่ผ่านโถงทางเดินไปแล้วเลีย้วขวามายังห้องฝ่ังตะวนัตก กจ็ะพบกับ 

พ้ืนท่ีส�าหรับหย่อนใจท่ีมีทั้งเก้าอี้และโต๊ะส�าหรับจิบชารวมถึงไว้รับของว่าง  

ข้างเสาไม้สักนั้นเป็นตู้หนังสือขนาดเล็ก มันเต็มไปด้วยวรรณกรรมเลอค่า 

ท้ังฉบับเก่าและใหม่ มีท้ังเล่มท่ีคนในอดีตเคยอ่านแล้ว และยังไม่เคยอ่าน  

แต่หลานสาวทีผู่เ้ป็นทวดไม่มโีอกาสได้เหน็หน้าและเธอก็ไม่เคยมโีอกาสได้พบท่าน 

มาก่อนเป็นคนเลือกซื้อมาเรียงใส่ไว้เอง เพราะจ�าได้ว่าท่านชอบ 

ดวงตาคู่สวยเมินเฉยต่อทุกสิ่ง แล้วจับจ้องไปยังรูปถ่ายสีขาวด�าบน 

บทที่ ๑
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ฝาผนังนิ่ง บุคคลท่ีน่ังเก้าอี้อยู่ในภาพมีรูปโฉมงดงามจนคนที่ก�าลังมอง

ปราศจากข้อสงสยัว่าถ้าหากย้อนกลบัไปในสมยันัน้ ท่านก็คงสะสวยไม่เป็นรองใคร 

อย่างแน่นอน หรือหน้าตาอย่างท่าน หากมาเป็นหญิงสาวร่วมยุคปัจจุบันน้ี 

ก็คงงามชนิดที่ว่าหาคนเทียบเคียงได้ยาก 

แต่ว่า...นึกเทียบไปก็เท่านั้น ไร้ค่า เพราะว่าท่านไม่มีตัวตนอีกแล้ว

บคุคลทีอ่ยู่ในภาพเป็นท่านทวดของเธอ ซึง่สิน้ไปแล้วตัง้แต่ร้อยกว่าปีก่อน  

ถึงชีพิตักษัยด้วยวัยเพียงย่ีสิบสองปีเท่าน้ัน ด้วยการจากไปอย่างเป็นปริศนา 

ซึ่งจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่มีใครหาค�าตอบได้ และถูกเลือนลืมไป ไม่มีใครรื้อฟื้น

ขึ้นมาสนใจอีก

"ป่านนี้คุณทวดไปเกิดแล้วหรือยังคะ" เธอถามคนในรูปภาพ

ไม่เคยมีเสียงตอบรับใดๆ กลับมา นอกจากสายลมท่ีพัดหวีดหวิว 

ผ่านหน้าต่าง

"เพรย์คิดถึงคุณทวดทุกวันเลยค่ะ" 

เธอบอกประโยคเดมิอย่างทีเ่คยบอกทกุวัน และเมือ่นบัย้อนหลงักลบัไป

จนถึงวันแรกท่ีรู้ความและจดจ�าได้ เธอก็ถูกตรึงความสนใจไว้กับคุณทวดท่ี 

อยู่ในรูปถ่ายใบเดียวนี้ และไม่ค่อยมีกะใจไปใส่ใจเรื่องอื่นนัก

"เมื่อเช้าเพรย์ตื่นตั้งแต่ตีสี่ เตรียมของไปใส่บาตรที่วัด วันนี้ก็ถวาย

สังฆทานและท�าบุญมาด้วยนะคะ อุทิศให้คุณทวดด้วย คุณทวดได้รับแล้ว 

หรือยังคะ" 

มุมปากสวยยกย้ิมด้วยความอ่ิมเอมใจ เธอท�าอะไรแบบน้ีได้ทุกวัน  

นับตัง้แต่ช่วงท่ีขอคณุปูพั่กการเรยีนเอาไว้ชัว่คราว ก็สามารถตืน่แต่เช้า เตรยีมของ 

ใส่บาตร ถวายสงัฆทาน และสมทบเงินช่วยงานบญุต่างๆ เท่าท่ีจะท�าได้ เหตุผล

เพียงเพ่ือส่งบญุไปถึงท่านทวดทีไ่ม่รูว่้าขณะนีท่้านไปอยู่ภพภมูใิดแล้ว ทว่าเธอ

ก็จะยังคงท�าต่อไป อย่างน้อยก็เพื่อความสบายใจของตัวเอง

"อาทติย์หน้า วนัจนัทร์เป็นวันเกิดเพรย์ค่ะ อายุจะครบย่ีสบิปีแล้ว แบบนี ้

เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือยังคะ" 

"จะเป็นไปได้มั้ยคะ ที่ของขวัญวันเกิดของเพรย์จะเป็นความฝันถึง 
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คณุทวด ฝันเหน็คณุทวดเหมอืนตลอดหลายปีทีผ่่านมา ขอคณุทวดอย่าหายไป 

จากความฝันของเพรย์เลยนะคะ" 

เธอพูดพลางสบตาคนที่อยู่ในรูปภาพ ไร้เสียงพูดตอบรับดั่งเช่นเคย 

อธิษฐานทอดถอนใจ เธอชินแล้วกับความนิ่งเฉยที่ได้รับนี้ 

ก็ท่านไม่มีตัวตนแล้ว ฉะนั้นจะคุยโต้ตอบกับเธอได้อย่างไร อธิษฐาน 

คิดดังนี้แล้วยิ้มบาง ก่อนจะมองรูปท่านแล้วพูดขอตัวลาไปท�าอย่างอื่นต่อ

"เพรย์ไปหาอะไรทานก่อนนะคะ บ่ายแล้วอยากทานขนมหวานสกัหน่อยค่ะ" 

พอกล่าวจบแล้วก็เดินจากไป เบื้องหลังเหลือไว้เพียงความว่างเปล่า

กับข้าวของเครื่องใช้บางส่วน และบนผนังที่มีพระรูปของหม่อมเจ้าหญิง 

เพียงรวี อุษณกรที่แย้มสรวลบางอยู่ตรงนั้น

วังสีตลรัศมิ์

ในห้องรับรองบริเวณส่วนหน้าของวัง เจ้าของร่างสูงเพรียวก�าลังนั่ง 

ไขว่ห้างอย่างผ่อนคลายหลังเข้าบริษัทไปในช่วงสาย แล้วเพ่ิงกลับมาถึงบ้าน

เมื่อครู่นี้ หญิงรับใช้น�าชาร้อนยามบ่ายมาเสิร์ฟพร้อมสโคน* อีกสองชิ้นแล้ว 

กลับออกไป ปล่อยให้เจ้านายกับเลขาฯ อยู่กันเพียงล�าพังเพ่ือที่จะได้คุยงาน

โดยสะดวก

สีหน้าของหม่อมหลวงกัษษากรแฝงไปด้วยความเหน่ือยล้า ริมฝีปาก

หยักสวยได้รปูแนบจรดขอบถ้วยชาแล้วจบิดืม่มนัด้วยอารมณ์หงดุหงดิเจอืจาง 

เธอวางถ้วยชานั้นลง แท้จริงควรเป็นน�้าแร่เย็นเฉียบสักแก้ว หากแต่เธอก็ 

ชอบแบบนี้ หากอารมณ์ไม่ดีให้เริ่มกินของร้อนก่อน จะได้มีบางส่ิงท่ีร้อนกว่า

อารมณ์ของตัวเอง น่ันคือทฤษฎีง่ายๆ ซึ่งคนอื่นไม่เข้าใจ แล้วก็มาบอกว่า 

เธอแปลก

ขณะนี้นาฬิกาบอกเวลาบ่ายสามโมงยี่สิบหกนาที ชายหนุ่มบุคลิกแสน

ส�าอางทีเ่ป็นท้ังผูต้ดิตามและเลขาฯ ของเจ้านายน่ังอยู่ทีโ่ซฟาเดีย่วเย้ืองมาทาง

* สโคน (Scone) เป็นขนมอบที่มีลักษณะเป็นก้อนกลม ท�ามาจากแป้งสาลี ไข่ น�้าตาล นมสด และเนย  

บางสตูรอาจมกีารใส่ผลไม้อบแห้งหรอืถ่ัวลงไปด้วย เน้ือสมัผสักรอบนอกนุ่มใน รสชาติไม่หวานมาก ส่วนใหญ่ 

น�ามาตัดแบ่งครึ่งตรงกลางแล้วทาแยม และใส่วิปปิ้งครีมเพื่อเพิ่มรสชาติ นิยมทานคู่กับชาหรือกาแฟ 
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ฝั่งซ้ายมือ ถือแท็บเลตสีด�า ดูตารางนัดบนหน้าจอแล้วกล่าวกับคุณกัษษากร

ด้วยโทนเสียงสุภาพ

"ค�่านี้คุณเอิร์ลมีนัดทานข้าวกับคุณทิชา ทายาทล�าดับท่ีสามของห้าง 

เครือไกรสรครับ" 

"พรุ่งนี้ล่ะ" 

"ครับ ส�าหรับวันพรุ่งนี้" กันต์ธีร์พูด เขาเหลือบมองรายการบนตาราง 

อีกทีแล้วบอก "คุณเอิร์ลเข้าบริษัทตอนสิบโมง ช่วงเที่ยงออกไปทานข้าวกับ 

คุณผาณิต ซีอีโอของเครือโรงแรมสุมาลีครับ" 

"ดูสิ แต่ละวัน" กัษษากรถอนหายใจ เธอเหน่ือยหน่ายอย่างบอกไม่ถูก

กับการต้องออกไปกินข้าวพร้อมคนที่ไม่สนิทสนม หากว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องงาน 

เธอสาบานเลยว่าจะไม่ให้เรือ่งพวกน้ีมาบัน่ทอนอารมณ์ของตัวเองเป็นอนัขาด 

ซึ่งมันน่าเบื่อถึงขนาดที่ต้องเอ่ยปากบอกเลขาฯ ส่วนตัวว่า "ธีร์ ลองเช็กดูนะว่า

แขกคนไหนไม่ส�าคญั เธอตดัออกได้เลย ไม่ต้องแจ้งฉนัก่อน ลองใช้วิจารณญาณ 

ของเธอเอง" 

"ได้ครบั" กันต์ธีร์ย้ิมรบัค�า แต่ก่อนอืน่มเีรือ่งส�าคญัทีเ่ขาจ�าเป็นต้องเอ่ยถาม  

"วันจันทร์ที่จะถึงนี้คุณเอิร์ลมีนัดกับคุณตะวันนิลด้วยนะครับ ช่วงสองทุ่มท่ี 

ร้านอาหารแถวสาทรใต้ อันนี้สะดวกมั้ยครับ หรือจะให้ผมจัดการยังไงดี" 

ใบหน้าสวยของกัษษากรฉายแววแปลกใจ เท่าท่ีจ�าได้ ถ้าไม่ใช่ด้วย 

งานเลี้ยงของบริษัทยักษ์ใหญ่กลุ ่มเมธากรณ์ เธอก็ไม่เคยนัดเจออีกฝ่าย 

ด้วยเหตผุลส่วนตัวสกัครัง้ ท้ังทีเ่ป็นถึงพ่ีน้องร่วมสถาบนัเดยีวกัน หรอืมากกว่าน้ัน 

ก็ต่างอยู่ในราชสกุลเก่าแก่เหมือนกัน ทว่ากลับไม่เคยมีโอกาสได้สนิทกันเลย 

แล้วจู ่ๆ ท�าไมถึงมานัดกินข้าวกับเธอได้ น่ีมันแปลกมาก กัษษากรเกิด 

ความสงสัย เธอจึงให้ความสนใจกับนัดครั้งนี้เป็นพิเศษ

"กับเทียนให้คงไว้เหมือนเดิม ไม่ต้องเปลี่ยน" กัษษากรบอกเลขาฯ แล้ว

เอื้อมคว้าชาเอิร์ลเกรย์ขึ้นมาดื่มอีกครั้ง

"รับทราบครับคุณเอิร์ล" กันต์ธีร์ตอบ แล้วก้มหน้าจัดการตารางนัด

ทั้งหมดบนหน้าจอแท็บเลตใหม่อีกคร้ัง ท�าตามค�าส่ังของคุณกัษษากรท่ี 
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บอกว่าให้คงไว้แต่นัดหมายส�าคัญก็พอ

วันจันทร์ถัดมา

ช่วงบ่าย ญาติผู้พี่แวะมาหากันถึงที่บ้าน หลังจากที่ไม่เคยแวะเวียนมา

เย่ียมเยียนนานแล้ว อธิษฐานรอต้อนรบัผูม้าเยือนอยู่ทีห้่องรบัรอง แต่เมือ่ตะวนันิล 

มาถึงก็ขอร้องให้เธอพาไปยังโถงฝ่ังตะวันตกก่อน เพราะอยากเหน็อะไรบางอย่าง  

และอะไรที่ว่านั่นก็หมายถึงรูปของท่านทวดนั่นเอง

"ยังฝันถึงท่านอยู่มัย้คะ" ตะวันนิลถามน้อง มองพระรปูของหม่อมเจ้าหญิง 

เพียงรวีแล้วครุ่นคิดอะไรในหัว

"ฝันถึงอยู่ค่ะ แต่ว่าไม่ค่อยบ่อยแล้ว จากวันเว้นวันเป็นสามสี่วันที  

และตอนน้ีก็อาทิตย์ละคร้ัง" อธิษฐานพูดเสียงเบา เธอยังเป็นกังวลอยู่มาก  

ด้วยอยากฝันถึงท่านทวดต่อไปเรือ่ยๆ แต่ช่วงหลงัๆ มาน้ีก็อย่างท่ีเพ่ิงบอก ระยะ

การฝันเริ่มเว้นห่างออกไปทีละนิด จนเธอคิดกลัวขึ้นมาว่าวันหนึ่งจะไม่ฝัน 

ถึงท่านอีกเลย 

"เพรย์ผูกพันกับท่านมากเลยใช่มั้ยคะ" 

"นับแต่จ�าความได้ค่ะ และเหมือนมันนานยิ่งกว่านั้นอีก" 

"แล้วถ้าวันไหนไม่ได้ฝันเห็นท่านแล้ว เพรย์จะโอเคกับมันมั้ยคะ" 

"ไม่ค่ะ ต่อให้ต้องหาหมอไสยศาสตร์มาท�าให้ฝัน เพรย์ก็จะท�าแบบนั้น" 

อธิษฐานพูด มีความโศกเศร้าผุดขึ้นจนล้นปริ่มดวงใจ เธอจะยอมรับคืนวัน 

แบบนั้นได้อย่างไร

"อย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยค่ะ พ่ีสัญญาว่าวันเกิดปีนี้เพรย์จะมีความสุข 

ยิ่งกว่าในฝัน" ตะวันนิลบอกน้อง

และอธิษฐานไม่เข้าใจ พักหลังๆ มาน้ีเธอออกไปเจอญาติผู้พ่ีบ่อยขึ้น  

นัดพบกันท่ีบ้านของอีกฝ่าย หรือไม่ก็เจอกันท่ีห้างสรรพสินค้ากลางกรุง ถึง 

พ่ีตะวนันิลจะเป็นคนทีช่อบตามใจ แต่ไม่เคยมคีรัง้ไหนเลยท่ีค�าพูดของอกีฝ่าย

จะดูห่างไกลจากความเป็นจริงอย่างวันนี้

มันจะเป็นไปได้อย่างไร ที่เธอจะมีความสุขยิ่งกว่าในฝัน
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การได้ฝันถึงท่านทวดน้ันเป็นความสุขท่ีหาสุขอื่นมาเสมอเหมือนไม่ได้

อีกแล้ว...

เมื่อถึงเวลาพลบค�่า ตอนนี้เป็นเวลาทุ่มครึ่ง เธอกับพ่ีตะวันนิลมาถึง 

ร้านอาหารแห่งหนึ่งแล้ว แต่ก็ยังนั่งรออยู่ในรถแอสตัน มาร์ตินของพี่ตะวันนิล

อีกกว่าสิบห้านาที ถึงค่อยพากันลงจากรถแล้วเดินเข้าร้าน โดยพ่ีตะวันนิล

สญัญาว่าจะพามารบัมือ้ค�า่ท่ีความเป็นสขุจะอวลฉ�า่ในแบบทีเ่ธอไม่เคยสมัผสั

มาก่อน

ใจหนึ่งก็คิดว่าจะสุขสักเท่าไหร่กันเชียว

และอีกใจหน่ึงก็นึกขอบคุณ เธอไม่เคยได้กินข้าวนอกบ้านกับใครเลย 

นอกจากผู้ติดตามกับคนในครอบครัว และนี่ก็นับเป็นครั้งแรกท่ีได้กินข้าว 

มื้อค�่ากับญาติผู้พี่คนนี้ อธิษฐานดีใจที่พี่ตะวันนิลอุตส่าห์พาเธอมาด้วย

มาถึงโต๊ะทีจ่องแล้ว บรกิรตรงเข้ามาบรกิารเสร์ิฟน�า้เปล่า จดุเทียนสขีาว 

กล่าวทักทายด้วยรอยย้ิม แนะน�ารายการอาหารแล้วรอค�าส่ัง แต่ยังไม่ทัน 

ได้เลือกอะไร คนอายุมากกว่าก็ลุกขึ้นเสียก่อน อธิษฐานมองผู้เป็นพ่ีแล้ว 

ท�าหน้างง ตกลงว่าพี่ของเธอจะไปไหนอีก ก็เพิ่งมาถึงเมื่อครู่

"พี่ขอออกไปคุยธุระข้างนอกหน่อยค่ะ เพรย์เลือกก่อนเลยนะ" ตะวันนิล

บอกน้อง ท�าทีชูโทรศัพท์ให้ดู

"ได้ค่ะ งั้นเพรย์สั่งก่อน พี่เทียนรีบมานะคะ ไม่อยากนั่งคนเดียวนาน" 

"ค่ะ เดี๋ยวพี่มา" ตะวันนิลเดินออกไปด้วยความรีบร้อน

และใครจะล่วงรู้ได้ว่าคนที่กลับมาในอีกห้านาทีให้หลัง จะพูดกับคนที่

นั่งก้มหน้าดูเมนูอยู่ด้วยน�้าเสียงที่เปลี่ยนไป 

"ขอโทษค่ะที่ช้า เลือกเมนูได้หรือยังคะ" 

ร่างเลก็ขมวดคิว้ นกึแปลกใจท่ีบรกิรวนกลบัมาอกีแล้ว ก็เธอเพ่ิงบอกว่า

ถ้านึกออกแล้วจะเรียก ท�าไมถึงเวียนกลับมาถามอีก

ใบหน้าขาวเงยขึน้จากสมดุรายการอาหาร มองคนทีถ่ามกันเมือ่ครู ่พลนั

ทุกสิ่งรอบตัวก็เลือนหายไปในอากาศ หูทั้งสองข้างไม่รับฟังเสียงใดอีก 

หัวใจดวงน้อยๆ สั่นระรัวราวกับอีกไม่นานจะหลุดลอยคว้างไปจากอก 
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เพราะคนที่อยู่ตรงหน้านี่มัน...

"คุณทวด..." เบากว่าเสียงกระซิบ มีเพียงการขยับปากที่ไม่มีใครได้ยิน

ทั้งนั้น

กัษษากรที่เพ่ิงมาถึง แม้จะเรียกว่าตรงต่อเวลา แต่ก็ช้าว่าเด็กสาว 

ตรงหน้าอยู่ด ีคนคนน้ีเป็นญาตฝ่ิายหนึง่ของตะวันนิล เธอรูแ้ล้วต้ังแต่ก่อนท่ีจะ

เข้ามา และรุ่นน้องก็ขอให้เธอท�าตัวตามปกติอย่างเป็นกันเอง เพราะเด็กคนนี้

ขีอ้ายมาก ซึง่เธอก็ก�าลงัท�า แต่แล้วท�าไม...หล่อนถึงร้องไห้โฮออกมาอย่างนัน้

น�้าตาไหลพรากลงมา กับท่าทีสั่นสะอื้น

ขืนเป็นอย่างน้ีต่อไป...เดี๋ยวคนอ่ืนก็ได้คิดว่าเธอรังแกเด็กกันพอด ี 

จะบ้าตาย
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มนี�า้ตาคลอหน่วยอยู่ในดวงตา มก้ีอนสะอืน้จกุอยู่ในล�าคอ มนัรอทะลกั

ออกมาเรือ่ยๆ เพราะข้างในหวัใจมคีวามรกัทีเ่ตม็ตืน้ มนัมมีากจนปริม่ล้นออกมา  

อธิษฐานไม่สามารถรับมือกับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองได้เลย เธอจึงท�าได้

เพียงแค่ร้องไห้ แม้เวลาจะผ่านไปแล้วเกือบห้านาทีก็ยังคงร้องไห้อยู่อย่างนั้น 

เธอยุติความอลหม่านที่ปั่นป่วนในช่องอกของตัวเองไม่ได้เลย

คนท่ีไม่เคยเห็นใครฟูมฟายหนักขนาดน้ีมาก่อนได้แต่พูดปลอบจาก 

ฝ่ังตรงกนัข้าม หยิบกระดาษเชด็ปากในแก้วย่ืนให้หล่อนรบัไปเชด็น�า้ตาก็แล้ว 

แต่ก็ยังไม่มีวี่แววว่าสภาพจิตใจของเด็กสาวตรงหน้าจะดีขึ้นเลย

เรียกว่าเด็กสาวได้มั้ย กัษษากรคิด 

เธอสรุปกับตัวเองว่าคงเรียกได้ ก็เธออายุสามสิบเอ็ดปีแล้ว ส่วนหล่อน

เพ่ิงครบยี่สิบขวบปีพอดีในวันนี้ น่ีเป็นข้อมูลท่ีได้ฟังมาจากตะวันนิลซึ่งเป็น 

รุ่นน้องของเธออีกที อีกฝ่ายบอกเธออย่างนั้น

"พ่ีท�าอะไรผดิหรอืเปล่าคะ" กัษษากรถาม เธอก�าลงัวิเคราะห์สถานการณ์

ตรงหน้า ดูเหมือนว่าคนรอบข้างจะเริ่มหันมาสนใจพวกเธอทั้งคู่แล้ว

"เปล่าค่ะ" อธิษฐานตอบ ปลายเสียงยังคงสั่นเครือ น�้าตาเจ้ากรรมก็ยัง

ไหลออกมาตอกย�้าความดีใจ เธอได้เจอคนหน้าเหมือนท่านทวดเป็นครั้งแรก 

ซึ่งมันแปลก คนที่เคยอยู่แค่ในความฝันมาเกินกว่าครึ่งชีวิต บัดนี้ไม่นึกเลยว่า

จะได้มาพบเจอเข้าในชีวิตจริง

บทที่ ๒
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จรงิดัง่ทีญ่าตผิูพ่ี้ของเธอบอก ค�า่คนืน้ี...เธอจะมคีวามสขุมากย่ิงกว่าในฝัน

ฝันที่เธอเคยอธิษฐานและพร�่าภาวนาถึง ขอให้ได้เจอท่านทวดเพียงรวี

ตัวจริงสักครั้งหนึ่ง ซึ่งไม่ว่าอย่างไรก็เป็นไปไม่ได้ ทว่าเหตุการณ์ท่ีเธอเคย 

เฝ้าอธิษฐานอยากให้มนัเกิดก�าลงัเป็นจรงิอยู่ ณ ตอนนี ้และด�าเนินไปใต้แสงไฟ 

ที่โอบห้วงบรรยากาศรอบข้างให้อุ่นละมุน

คุณคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเธอนี้เป็นใครกันแน่ 

แล้วพี่เทียนไปเจอ 'คุณคนนี้' จากไหนกัน

ท่ามกลางความคิดวุ่นวายสับสน อธิษฐานก็เห็นคนท่ีน่ังฝั่งตรงกันข้าม

ลุกจากเก้าอี้แล้วขยับก้าวเข้ามาหาเธอ แม้จะมีม่านน�้าตาก้ันอยู่ หากแต ่

สองตาคูน่ีก็้รบัรูไ้ด้ว่าคนคนนีช่้างประพิมพ์ประพายคล้ายท่านทวดราวกับเป็น

คนคนเดียวกัน

หท้ัูงสองข้างรบัฟังเสยีงนุม่หวานกังวาน ชวนให้เคลิม้ฝันราวกับว่ามือ้ค�า่น้ี 

เป็นเพียงเรื่องโกหก อีกเดี๋ยวเธอก็จะตื่นแล้ว และคงต้องเตรียมของไปท�าบุญ

ตักบาตรที่วัดแน่

"หยุดร้องไห้ได้แล้วค่ะคนดี" กัษษากรลงทุนลุกขึ้นมาปลอบด้วยตัวเอง 

เธอทนเหน็ความโศกเศร้าของอกีฝ่ายเน่ินนานไปกว่านีไ้ม่ได้ เพราะข้างในหวัใจมนั 

ท�าท่าจะหม่นทุกข์ตามไปด้วย "วันนี้เป็นวันเกิดของหนูนะคะ หนูไม่เหมาะกับ

น�้าตา" 

เรียกว่า 'หนู' คงไม่ผิดอะไร ดังท่ีเธอสรุปไว้ อีกคนอายุห่างจากเธอต้ัง 

สิบเอ็ดปี ขาดแค่อีกสามร้อยกว่าวันก็ครบรอบนักษัตรพอดี

กัษษากรย้ิมพรายขบัให้เครือ่งหน้าทัง้หมดย่ิงดอู่อนหวาน ฝ่ามอืเรยีวบาง 

ถือผ้าเชด็หน้าสคีรมีอ่อนเอาไว้ บนผนืผ้าปักชือ่ย่อของเธอตรงใกล้ขอบมมุขวา 

เธอพกตดิตวัอยู่แทบตลอดเวลาออกไปไหน แต่เพ่ิงจะได้ใช้มนัจรงิจงัก็คราวนี้

ริมฝีปากสวยได้รูปขยับพูดขออนุญาต "พี่เช็ดน�้าตาให้หนูนะคะ" 

ปลายนิว้เรยีวเชยใบหน้าของคนอายุน้อยกว่าขึน้มาในองศาทีเ่หมาะสม 

ก่อนจะเกลี่ยผ้าเช็ดหน้าลงใต้ขอบตาอย่างนุ่มนวล ซับเอาคราบเศร้าหมอง 

ออกไปทีละน้อย ซึ่งอธิษฐานก็ปล่อยให้คนตัวสูงท�า เธอไม่จ�าเป็นต้องขัดขืน
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เมื่อกัษษากรเช็ดน�้าตาให้เด็กสาวเรียบร้อยแล้ว เธอจึงพูดอีกครั้ง "เรา 

สั่งอาหารกันเถอะค่ะ หนูคงจะหิวแล้ว" 

"คุณคะ" อธิษฐานเรยีกก่อนทีค่ณุเจ้าของผ้าเชด็หน้าจะเดนิกลบัไป เสยีง

หวานใสเอ่ยด้วยอาการเคอะเขิน "หนู เอ่อ..." เพราะถูกเรียก 'หนู' บ่อยในค�่านี้ 

เธอจงึเผลอตดิมาเรยีกตามด้วย แต่แล้วอธิษฐานก็กล่าวแก้ "เพรย์ขอผ้าเชด็หน้า 

ของคุณได้มั้ยคะ ผืนนั้นค่ะ"

"ได้สิคะ แค่ผ้าเช็ดหน้าเอง" กัษษากรยื่นส่งให้แล้วกลับมานั่งฝั่งเดิม

ฝ่ายอธิษฐานทีเ่ริม่ควบคมุอารมณ์ของตวัเองให้กลบัมาเป็นปกตไิด้แล้ว 

เธอเพิ่งพบว่าควรต้องสั่งอาหารสักทีอย่างที่อีกคนบอกจริงๆ 

และภายในเวลาห้านาที พวกเธอท้ังคูก็่สัง่อาหาร เริม่จากจานเรยีกน�า้ย่อย 

อย่างแสร้งว่ากุ้งลายเสือ ปลาดุกฟู ต่อด้วยจานหลักคือแกงปูใบชะพลูเส้นหมี่ 

ทอดมนักุ้ง กุ้งแม่น�า้เผาไซส์ใหญ่ ข้าวสวยคนละจาน และปิดท้ายด้วยขนมคัสตาร์ด 

มะพร้าวของอธิษฐานคนเดียว

พี่ผู้หญิงที่นั่งตรงข้ามถามเธอว่าอยากสั่งอะไรเพิ่มอีกไหม แต่อธิษฐาน

ก็ตอบว่าไม่ เพียงเท่านีก็้อิม่พอแล้วส�าหรบัมือ้ค�า่ และเธอเก็บถ้อยค�าอืน่เอาไว้

ล�าพัง หัวใจมนับอกเธอว่า 'แค่เหน็หน้าพ่ีก็อิม่จนกินข้าวไม่ได้ไปอกีเป็นอย่างน้อย 

สามวันแล้ว' ความจรงิถ้าไม่ตดิว่าต้องรกัษาภาพลกัษณ์ เธอก็แค่เดก็อายุครบ

ย่ีสิบปีคนหน่ึงท่ีนึกอยากจะวิ่งหนีออกไปหาพ่ีเทียน แล้วบอกขอบคุณสัก 

ร้อยรอบ แต่ไว้ก่อน เรื่องนั้นท�าทีหลังได้

ค�า่คนืน้ี ใต้แสงไฟ อธิษฐานตดัสนิใจแล้วว่าจะใช้มนัไปกับการมภีาพสะท้อน 

ของร่างอวตารของท่านทวดอยู่ในแววตา

อธิษฐานแยกจากพ่ีคนนั้นตอนสามทุ่มคร่ึง เธอเหมือนคนหูดับตลอด

ระยะเวลาที่อยู่ในร้านนั้น กึ่งจริงกึ่งฝัน เธอแทบไม่ได้ยินเสียงอื่นเลยนอกจาก

เสียงของพ่ีกัษษากร ใช่...พ่ีคนนั้นมีชื่อว่ากัษษากร เป็นหนึ่งในค�าไวพจน์ซึ่ง

แปลว่าพระจนัทร์ท่ีอยู่บนฟ้า แต่น่าแปลกทีวั่นนีเ้ธอมพีระจนัทร์มาร่วมอวยพร

วันเกิดด้วย
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พ่ีกัษษากรไม่ค่อยพูดอะไรยืดยาวนกั ดจูากท่าทแีล้วน่าจะเป็นคนเก็บปาก 

เก็บค�าพอสมควร แต่ก็พยายามชวนเธอคุยเรื่อยๆ ซึ่งก็ดีแล้ว เพราะถ้าขืน 

พ่ีกัษษากรเงียบ เธอเงียบ โต๊ะอาหารมื้อที่ผ่านมาอาจเรียกได้ว่าสุสานแห่ง 

มื้อค�่า ซึ่งมันคงฟังดูวังเวงพิกล

เมื่อนึกย้อนเหตุการณ์กลับไป อธิษฐานจดจ�าบรรยากาศทั้งหมดได้  

เสยีงของพ่ีกษัษากรหวาน หน้าของพ่ีกัษษากรสวย กิรยิามารยาทของพ่ีกัษษากร 

ก็ดีงามด้วย พิจารณาแล้วอีกฝ่ายนั้นท่าจะเป็นผู้ดีอยู่แล้วทุกกระเบียด เธอ 

ไม่ได้รู้จักชื่อ 'กัษษากร' จากเจ้าของช่ือโดยตรง แต่พ่ีเทียนเป็นคนบอกเอง 

ตอนขับรถกลับมาส่งที่บ้าน แต่ส�าหรับตอนท่ีอยู่ร้านอาหาร เธอรู้เพียงแค่ว่า 

คนหน้าคล้ายท่านทวดมชีือ่เล่นว่า 'พ่ีเอร์ิล' ค�าทีห่มายถึงยศถาบรรดาศกัดิข์อง

ขุนนางทางฝั่งตะวันตก พี่คนสวยบอกเธอว่าชื่อของพี่เขาน่ะมาก่อนตัว คุณปู่

ของพ่ีเอร์ิลชอบช่ือนัน้ และหมายมัน่ว่าจะตัง้ชือ่หลานด้วยชือ่นัน้ให้ได้ พอหลาน

เกิดมาเป็นผู้หญิง จึงได้ชื่อดังกล่าวไปครองโดยปริยาย

คนท่ีเพ่ิงอายุครบย่ีสิบย้ิมหวาน วันน้ีเป็นวันท่ีดีมาก หลังจากพ่ีเทียน 

มาส่งและกลับไปแล้วเธอก็เดินแวะมาที่น่ี ห้องโถงปีกตะวันตก พ้ืนที่ของ 

ท่านทวด สายตาจับจ้องไปยังรูปภาพท่ียังประดับไว้มุมเดิม เธอจะเล่าเรื่อง 

ตอนค�่าให้ท่านฟัง

"คุณทวดคะ วันนี้เพรย์ไปเจอคนคนหนึ่งมาค่ะ คุณทวดจะต้องนึกไม่ถึง

แน่ๆ ทายสิคะว่าเรื่องมันเป็นมายังไง" 

ฟังเสยีงลมกลางคนืพัดหวีดหววิตอบรบัอยู่ไกลๆ ก่อนท่ีเธอจะเล่าต่อไป

"พ่ีเทียนพาเพรย์ไปทานข้าวค่ะ แต่ก็แกล้งหายตัวไปข้างนอก พอกลับ

เข้ามาอีกทีคนที่อยู่ตรงหน้าของเพรย์ก็ไม่ใช่พี่เทียนแล้ว" น�้าเสียงคนเล่าเคล้า

สูงต�่าพอประมาณ คล้ายก�าลังตื่นเต้นเสียเอง

"แต่เป็นคนที่หน้าคล้ายคุณทวดมากเลยค่ะ หรืออย่าว่าแต่คล้าย จะให้

บอกว่าเหมือนเลยก็ยังได้ค่ะ พี่คนนั้นเธอเหมือนคุณทวดมากจริงๆ เหมือนจน 

เพรย์อึ้งไปเลย" 

"แล้วก็ที่จริง...เพรย์ร้องไห้ด้วยค่ะ"
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"เพรย์ร้องเพราะ...เพราะว่าไม่ใช่แค่พ่ีคนน้ันเธอเหมือนคุณทวด แต ่

เพรย์ร้องเพราะ...เหมือนว่าได้เจอใครบางคนที่เพรย์รอมาแสนนานค่ะ"

เพราะอย่างนี้ ตอนนั้นเธอถึงได้ร้องห่มร้องไห้อย่างเอาเป็นเอาตาย  

กว่าจะหยุดได้ก็ใช้เวลาปรบัอารมณ์อยู่นานพอสมควร อธิษฐานไม่อาจเข้าใจหรอก 

ว่าเพียงแค่พบหน้ากันครัง้แรก แล้วท�าไมความรูส้กึของเธอทีม่ต่ีออกีฝ่ายมนัถึง 

มากมายเพียงนั้น ถึงขั้นถือโอกาสขอผ้าเช็ดหน้าติดมือกลับมา รู้ดีว่ามันเป็น

มุกตื้นๆ หากจะขอมาซักท�าความสะอาดแล้วน�ากลับไปคืนให้ แต่ไม่ใช่ 

แบบน้ันหรอก เธอมีแผนสอง ถ้าต้องคืนก็จะคืน หรือถ้าไม่ต้องคืน ทุกคืน 

เธอก็จะเก็บผ้าเช็ดหน้าผืนนี้ไว้ใต้หมอน เอาไว้เป็นเครื่องรางฝันถึงท่านทวด 

หรือไม่ก็เอาไว้ฝันถึงคนหน้าเหมือนท่านก็ยังดี

เมื่อบอกลาคนในรูปภาพแล้วอธิษฐานก็กลับมาที่ห้องนอนของตัวเอง

บนชัน้สาม อาบน�า้เปลีย่นเสือ้ผ้ามาอยู่ในชดุนอนสขีาว แล้วหยิบเอาผ้าเชด็หน้า 

ที่วางอยู่บนเตียงมาถือไว้ด้วย

อธิษฐานแนบปลายจมกูโด่งสวยก�าลงัดลีงบนเนือ้ผ้า กลิน่กหุลาบฉ�า่ละมนุ 

ลอยอวลในห้วงความรู้สึก กลิ่นนี้เป็นกลิ่นเดียวกับพ่ีกัษษากร ตอนท่ีอีกคน 

เดินเข้ามาใกล้เธอ เธอได้กลิ่นนี้แผ่วพ้นมาจากร่างของใครคนนั้น

มันทั้งหอมและหวาน ซ�้ายังละมุนไม่ท�าร้าย กลิ่นของพ่ีกัษษากรหอม

อบอุน่เหมอืนลมหายใจ มอืบางถือผ้าเชด็หน้าไว้อย่างทะนถุนอมและหวงแหน

จะได้พบเจอกันอีกหรือไม่นั้นก็สุดจะรู้ได้ แต่ไม่เป็นไร...เพียงครั้งหน่ึง 

ก็มากพอให้เป็นความทรงจ�าไว้นึกถึงตลอดไป อาจไม่ตลอดเวลา แต่เธอจะ

ไม่มีวันลืมเลยว่าวันเกิดปีนี้ดีที่สุดอย่างที่พี่เทียนบอกเธอจริงๆ

อธิษฐานเดินไปที่ระเบียง เปิดประตูออกมายืนข้างนอก แล้วปิดมัน 

กลบัเข้าไปเพ่ือกันแมลงเข้า แหงนมองท้องฟ้าแล้วสดูหายใจรบัอากาศปลอดโปร่ง 

ไร้มวลเมฆในค�่าคืนของวันนี้ 

พระจนัทร์เตม็ดวงลอยเด่นอยู่ตรงนัน้ เหนอืยอดไม้และตึกสงู ส่องสว่าง

สูแ้สงไฟของเมอืงหลวง และดเูหมอืนจะชนะเสยีด้วย เพราะอย่างไรแสงจนัทร์

ก็ย่อมสวยกว่าสีสันของหลอดไฟที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นไหนๆ 



19Ace

ตอนน้ีใกล้จะห้าทุ่มแล้ว เมือ่เงยหน้ามองพระจนัทร์บนนัน้ พลนัดวงหน้า

ของคนท่ีไปกินมือ้ค�า่ด้วยกันในวันน้ีก็ลอยเข้ามา ทัง้ท่ีปกติเคยเป็นใบหน้าของ

ท่านทวด 

แต่คราวนี้เป็นพี่กัษษากร...

เป็นพ่ีกัษษากรจริงๆ ไม่ผิดเลย รอยย้ิมละมุนอบอุ่นแบบน้ัน ไม่มีใคร 

ในโลกจะอ่อนหวานไปกว่ายิ้มของพี่กัษษากรอีกแล้ว

ดังที่โบราณเขาว่า	 'แข่งเรือแข่งพาย	 แข่งได้	 แต่แข่งบุญแข่งวาสนา		

อย่าได้แข่ง'	ฉะนัน้แล้ว	ใครก็อย่าได้มาแข่งความงดงามกับพ่ีกัษษากรเลย	ไม่มทีาง	

ชนะแน่

อธิษฐานคิดพลางเปล่งเสียงร้องเพลงเก่าก่อน จ�าได้ว่าตอนเด็กคุณย่า

ของเธอเคยร้องให้ฟังอยู่บ่อยๆ เพราะมนัเข้ากับบรรยากาศของคนืท่ีพระจนัทร์

เต็มดวงเป็นที่สุด

"แข่งแข	อยู่แต่...นภา

ฝูงภุมรา	สุดปัญญาเรียมเอย

โอ้อกคิดถึง	คิดถึง	คะนึงนอนวัน

นอนให้	ใฝ่ฝัน	เห็นจันทร์แจ่มฟ้า"*	

ร้องไปพลาง ก็นึกขอบคุณพระจันทร์ไปพลางท่ีวันน้ีอุตส่าห์ส่งใคร 

บางคนลงมาเป็นของขวัญ หรือบางที...ก็เป็นพระจันทร์เสียเองที่ยอมมาเป็น

ของขวัญวันเกิดเธอ

"โอ้อกคิดถึง	คิดถึง	คะนึงนอนวัน

นอนให้	ใฝ่ฝัน	เห็นจันทร์แจ่มฟ้า

ทรงกลด	สวยสดโสภา

แสงทองส่องหล้า	ขวัญตา	เรียมเอย

* เพลง ลาวค�าหอม ประพันธ์โดยพระยาประสานดุริยศัพท์ (แปลก ประสานศัพท์)
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ทรงกลด	สวยสด...โสภา

แสงทองส่องหล้า...ขวัญตา...เรียมเอย"	

อธิษฐานหลบัตาลง ภาวนาอกีครัง้ก่อนกลบัไปนอน ค�าขอไม่เหมอืนเดมิ

อีกแล้ว มันถูกเปลี่ยนเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี จากเดิมที่เคยขอให้หลับฝัน

ถึงท่านทวด กลายมาเป็น...ขอให้ได้พบกับพ่ีกัษษากรอกีครัง้หนึง่...ครัง้หนึง่...

และครั้งหนึ่งไปจนกว่าจะถึงครั้งสุดท้าย

ข้อมูลจากข้อความที่เลขาฯ ของเธอส่งมาบอกชัด กันต์ธีร์ยืนยันกับเธอ

แล้ว ถึงแม้ตะวันนิลจะมาจากรัตติกุล ดูไม่เก่ียวข้องอะไรกับอุษณกรนัก  

หากแต่คุณหญิงป้าของตะวันนิลได้ท�าการสมรสออกเรือนไปกับคนของ

อุษณกร จึงท�าให้ทั้งสองตระกูลเกี่ยวข้องดองกันในฐานะญาติสนิทจนได้

กัษษากรอ่านรายละเอียดบนหน้าจอสมาร์ตโฟนแล้วถอนหายใจอย่าง

เหน่ือยล้า ถ้าเพียงแต่เธอรู้ล่วงหน้าว่าจะต้องไปกินข้าวกับหลานสาวคนเล็ก

ของอษุณกร เธออาจจะตดัสนิใจบอกปัดนัดของตะวนันลิไปเลย เหตุท่ีท�าแบบน้ี 

เพราะลึกลงไปแล้วเธอมีเหตุผล

สีตลรัศมิ์ถูกสาปส่งมานาน จากค�าก่นด่าสาปแช่งของคนบ้านอุษณกร 

ทั้งสองตระกูลบาดหมางกันมายาวนานร่วมร้อยปี งานรื่นเริงอะไรไม่ต้อง 

มาเชิญ งานอวมงคลใดต่างฝ่ายก็ต่างจะไม่ไปร่วม ไม่อยากเกี่ยวพันอะไรกัน

ท้ังน้ัน แม้แต่เสี้ยวหน้า ปลายหางตาก็ยังไม่อยากเสียเวลาเหลือบมองกัน  

เหตมุนัก็เกิดจากความรกัต้องห้าม เรือ่งราวปรมัปราทีเ่ธอเคยได้ยินมานานแล้ว

จากเหล่าแม่บ้านอาวุโสท่ีอตุส่าห์จ�าตกทอดมาเล่าสูกั่นฟัง เธอจ�าได้ไม่ชดัเจนนกั  

มันรางเลือนเกลื่อนหายไปกับกาลเวลาบางส่วน นึกออกแค่ว่า...

หม่อมเจ้าหญิงเพียงรวีทรงรกัท่านหญิงศศนิภามาก ด้วยยุคสมยัขณะน้ัน 

ทีกี่ดกนัความสมัพันธ์ทางใจของการรกัร่วมเพศ ท่านหญิงท้ังสองจงึไม่สามารถ

ครองรกักันได้ดัง่ใจนกึหวงั ทัง้เรือ่งความเป็นหญิง ท้ังเรือ่งกฎเกณฑ์ทางสงัคม 

หรือทั้งการที่ท่านหญิงศศินภาทรงมีพระคู่หมั้นอยู่แล้ว ท้ังหลายน้ีล้วนเป็น
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อุปสรรคกางกั้นที่ท�าให้ท่านหญิงทั้งสองไม่อาจครองรักกันได้

แต่ถึงแม้จะเป็นเช่นนั้น ความในอดีตเล่ามาว่าสุดท้ายแล้วท่านหญิง

เพียงรวีก็ไม่ต้องทนเจ็บปวดพระทัยนานนักกับการท่ีคนรักของท่านต้องไป 

เสกสมรสกับใครอืน่ เพราะท่านสิน้ชพิีตกัษยัก่อนคนืมงคลเพียงวันเดยีวเท่านัน้ 

จะเหลือไว้ก็แต่เพียงเตียงไม้โบราณสี่เสา สลักลวดลายบนหัวเตียงเป็น

พระจนัทร์กบัมวลเมฆ ของขวัญชิน้สดุท้ายทีร่บัสัง่ให้ช่างไม้ฝีมอืดีสร้างไว้มอบ

ให้กับคนรัก ไม่มีใครเข้าใจว่าเหตุใดท่านหญิงถึงมอบเตียงนี้ให้เป็นของขวัญ

วันเสกสมรสของท่านหญิงศศินภา แม้แต่คนท่ีรับมาแล้วนอนหลับลงไป 

บนเตียงนั้นทุกคืนวันก็ไม่เคยอธิบายเหตุผลนั้นกับใครเลย

กัษษากรราวกับคนท่ีก�าลงัเคลิม้ฝัน พอคดิถึงความรกัท่ีเคยเกิดข้ึนในวัน 

เก่าก่อนน้ันแล้วมนัรูส้กึคุน้เคยอย่างประหลาด เธอออกจากห้องนอนของตัวเอง 

แล้วตรงไปยังห้องนอนขนาดกลางที่ชั้นสามซึ่งตั้งอยู่ฝั่งทิศตะวันออก นับจาก 

ย้ายวังมาสร้างใหม่ที่นี่ ห้องนี้ก็ไม่เคยมีใครเข้ามานอน จะมีก็แต่แม่บ้านเวียน

เข้ามาท�าความสะอาด เพราะคุณปู่ของเธอท่านตั้งใจสร้างห้องเอาไว้เพ่ือ 

เก็บเตียงนอนนี้ให้ท่านหญิงศศินภาเพียงเท่านั้น

เมื่อมาถึงห้องที่ว่า กัษษากรก็เปิดประตูเข้าไปแล้วมองเตียงไม้ส่ีเสา

อย่างพิจารณา ก่อนจะเดินมาน่ังลงบนเตียง จู่ๆ หัวใจก็ร้าวเจ็บแปลบข้ึนมา 

รู้สึกชาวูบไปทั้งตัว

มอืบางเอือ้มไปแตะลวดลายสลกับนหวัเตยีงทีส่ลบัเว้านูนลกึ พระจนัทร์น้ี 

คงเปรยีบเป็นท่านหญงิศศนิภา พอนกึได้ว่าท่านคงจะเคยหลับนอนกับคู่สมรส

ของท่าน พลันน�้าตาก็รินร่วงลงมา ทั้งที่เธอไม่ได้อยากจะร้องไห้

สงสารท่านหญิงทั้งสองกระมัง...

การได้รักน้ันเป็นความสุข ส่วนการได้รับความรักตอบนับเป็นความสุข

ทีห่าสิง่ใดมาเสมอเหมอืนไม่ได้ แต่ถ้ารกันัน้ไม่อาจครองคูอ่ยู่ด้วยกัน ซ�า้ยังต้อง

พรากจากกันด้วยความตายแล้ว 

หัวใจของท่านหญิงจะแหลกสลายซ�้าแล้วซ�้าเล่านับกี่ครั้งกัน

นับไม่ถ้วน...
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เธอนั่งซึมอยู่นาน ก่อนจะเช็ดน�้าตาแล้วยอมออกมาจากห้อง กัษษากร

ไม่ชอบเลยท่ีตัวเองเป็นคนรับสภาวะความรู้สึกของคนอื่นได้ง่าย ดูสิ แม้แต่ 

ของของคนที่ตายไปแล้วร้อยกว่าปี แค่เธอแวะเข้ามาสัมผัสเตียงนั้นที่ยังอยู ่

ที่นี่ เธอยังเผลอรับเอาความใจสลายของท่านหญิงมาเจ็บปวดร่วมได้เลย

เมื่อกลับมาท่ีห้องนอนของตัวเอง หน้าจอสมาร์ตโฟนก็สว่างวาบด้วย

ข้อความท่ีเพ่ิงส่งเข้ามา กัษษากรคว้ามันข้ึนมาดู พอเห็นชื่อกับประโยคที่ 

เรียงกันนั้นก็นึกโทษตัวเองทันที

ไม่น่าหลงให้เบอร์หล่อนไปเลย

เพราะไม่เคยเห็นใครร้องไห้ต่อหน้าเธอแบบนั้นมาก่อน ตอนที่หล่อน 

เริม่ย้ิมได้ เธอก็เลยกลายเป็นผูใ้หญ่ใจดตีามไปด้วย ขอผ้าเชด็หน้าก็ให้ ขอไลน์

ก็บอกไอดี แล้วดูสิ ทักมาคุยเสียแล้ว

เธอไม่ได้เกลยีดอษุณกร แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ต้องเดาก็รูว่้าคนฝ่ังอษุณกร

ย่อมเกลยีดเธอแน่ ดงัน้ันตดัไฟตัง้แต่ต้นลมเลยจะดกีว่า คิดได้ดงันัน้ก็เมนิเฉย

ต่อข้อความ และถ้าหล่อนทักมาอีกครั้ง เธอจะกดบล็อกทันที 

กัษษากรไม่อยากเสียเวลาสานความสัมพันธ์ท่ีสุดท้ายก็ต้องถูกตัดขาด

อยู่ดี เธอเหนื่อย

"เจด็วันแล้วนะคะคณุทวด เจด็วันแล้ว" อธิษฐานบ่นกับท่านทวดท่ีเอาแต่

นิ่งเฉยอยู่ในรูปในบ่ายวันหนึ่ง

"เจ็ดวันที่เพรย์ทักพ่ีเค้าไป ป่านนี้ยังไม่ตอบกลับมาเลยค่ะ จะเปิดอ่าน

ข้อความสักนิดก็ไม่"

ไม่อยากเชื่อเลยว่าคนที่ดูใจดีมากๆ ในคืนนั้น วันถัดๆ มาจะเฉยชากับ

ข้อความทักทายของเธอ เธอใช้รูปตัวเองข้ึนเป็นภาพโพรไฟล์ ชื่อที่ใช้ก็เป็น 

ชือ่เล่นจรงิของเธอ เป็นไปไม่ได้เลยท่ีพ่ีกัษษากรจะเมนิเพราะเห็นเป็นคนแปลกหน้า  

เธอพยายามคดิว่าอกีฝ่ายคงไม่ว่าง อาจจะต้องท�างานมากมาย แต่ว่ายุ่งตลอด

ทั้งสัปดาห์นี่มันก็เกินไป สละเวลามาตอบข้อความเธอสักหน่ึงถึงสองนาที 

ไม่ได้เชียวหรือ รู้ว่าเอาแต่ใจไม่ได้ แล้วก็ตระหนักได้ว่าไม่มีสิทธ์ิเรียกร้อง  
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แต่อย่างไรก็ตาม เธอก็อดที่จะช�้าเศร้าไม่ได้อยู่ดี

"คุณทวดว่าเพรย์จะเอายังไงดีคะ" เธอถาม

คราวนีต้้องการค�าตอบจรงิจงั ยังไงท่านทวดก็ต้องช่วยออกความคิดเห็น

"เพรย์ลองโทรหาพี่เค้าดีมั้ยคะ บอกว่าจะคืนผ้าเช็ดหน้าให้" 

มกุเกร่อตามละครสมยัเก่า เอะอะก็จะเอาผ้าเชด็หน้าไปคนื ผนืเท่าน้ีเอง 

ป่านนี้พ่ีกัษษากรคงลืมหรือซื้อใหม่ไปแล้ว แต่ไม่รู้ล่ะ ยังไงมันก็เป็นไม้ตาย

สุดท้ายของเธอ ครั้นจะนัดเจอด้วยเหตุผลอื่น มันก็ไม่มี

"คุณทวดมีความเห็นว่ายังไงบ้างคะ สมควรมั้ย" 

เงยีบ...ท่านทวดเป็นคนไม่ค่อยพูด ตามท่ีคณุปูเ่ล่าให้ฟัง สมยัท่านยังอยู่

ก็เป็นคนพูดน้อย ยิ้มยาก จะโปรยยิ้มทั้งทีก็มีน้อยคนที่จะได้เห็น 

มีเพียงท่านหญิงองค์นั้นองค์เดียว คนท่ีท่านทวดของเธอจะเสียสละ 

รอยย้ิมและถ้อยค�าอันเลอค่าให้ แต่เอาเถอะ คราวน้ีอธิษฐานมีวิธีท�าให้ท่าน

ช่วยออกความคิดเห็นได้

"เอางี้แล้วกันนะคะคุณทวด เค้าว่ากันว่าความเงียบคือค�าตอบที่ดีที่สุด 

ง้ันถ้าคณุทวดเห็นด้วยว่าเพรย์ควรโทรหาพ่ีเค้า คณุทวดแค่เงยีบเอาไว้ก็พอค่ะ" 

และท่านทวดก็เงียบ...

เป็นอันรู้กัน อธิษฐานกล่าวขอบคุณแล้วเดินหายไปในมุมที่เป็นส่วนตัว 

เธอกดโทรหาพี่กัษษากรผ่านแอพฯ ไลน์ ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายจะรับสายกันหรือเปล่า 

เสียงสัญญาณการรอสายดังยาวนานจนเกือบถอดใจ แต่แล้วในท่ีสุดก็มีคน 

กดรับสักที

"สวัสดีค่ะ"

ไม่ต้องสงสยัเลยว่าใครเป็นคนรบั โทรศพัท์ของใครก็คนน้ันล่ะ อธิษฐาน

จ�าเสียงได้ บอกแล้ว พี่กัษษากรน่ะ เป็นคนที่เสียงสวยมาก 

"สวัสดีค่ะพี่เอิร์ล นี่เพรย์นะคะ" เหมือนใจจะสั่นด้วย แนะน�าตัวเองแล้ว

รู้สึกคอแห้ง

"..." ปลายสายเงยีบไปชัว่อึดใจหน่ึง จนคนทางนีเ้กือบใจเสยี แต่กม็เีสยีงพูด 

กลับมา "ว่าไงคะคุณเพรย์ มีธุระอะไรถึงโทรมา"
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ไม่เกือบแล้ว เรียกว่าใจเสียเลยจะเข้ากับสถานการณ์มากกว่า วันน้ัน

เรียก 'หนู' ไหงวันนี้สรรพนามเปลี่ยนกลายเป็น 'คุณ' ได้ล่ะ กระนั้นคนอย่าง

อธิษฐานก็ยังกลบเกลื่อนความงุนงง เธอพยายามพูดคุยต่อไป

"เพรย์แค่จะถามว่าเราสองคนจะมีโอกาสเจอกันอีกครั้งเมื่อไหร่คะ  

อยากเอาผ้าเช็ดหน้าไปคืนพี่เอิร์ลด้วย" 

"อืม...ไม่ต้องหรอกค่ะ คุณเพรย์เก็บไว้เถอะ"

นัน่! ความหวังถูกฉกีทึง้จนขาดสะบัน้เหีย่วร่วงลงตรงหน้า แต่คนโทรไป

ก็ยังท�าเป็นว่าทนไหว

"แต่มันเป็นของพี่เอิร์ลนะคะ เพรย์ไม่อยากเก็บไว้" นี่เธอพูดอะไรผิดไป

หรือไม่ เธอว่ามันฟังแล้วแปลกๆ ขนาดพูดเองก็ยังรู้สึกแปลกเอง

"คณุเพรย์ทิง้ได้เลยค่ะ แค่ผ้าเชด็หน้าผนืเดยีว ไม่ต้องล�าบากเอามาคนื" 

เดี๋ยวก็เรียก 'คุณ' เดี๋ยวก็บอกให้ 'ท้ิงผ้าเช็ดหน้า' ดูท่าว่าวันนี้โชคจะ 

ไม่เข้าข้างอธิษฐานเลย เธอไม่เคยถูกปฏิเสธคราวใดแล้วน�้าตาจะไหลอย่าง 

วันน้ีมาก่อน อย่างมากก็แค่โดนคณุปูด่ ุแต่ก็ไม่บ่อยนัก แล้วน่ีอะไร พ่ีกัษษากร

ยังไม่ทันดุเธอสักค�า แต่ท�าไมเธอถึงรู้สึกเหมือนอยากจะร้องไห้ขึ้นมาเสีย 

อย่างนั้น

"..." เธอพูดไม่ออก

"ถ้าไม่มีอะไรแล้วพี่ขอวางสายนะคะ"

ไม่รอให้เธอได้ตอบอะไรกลบัไปท้ังน้ัน พ่ีกัษษากรก็ตดัสายจบการสนทนา 

ไปแล้ว และอธิษฐานก็ยืนขอบตาร้อนผ่าวอยู่คนเดียว เมื่อเป็นฝ่ายคิดถึงอยู่

คนเดียว ก็เลยต้องเสียใจอยู่คนเดียวเหมือนกัน



ติดตามความสนุกเพิ่มเติมได้ที่
https://bit.ly/3U2AERG

https://bit.ly/3U2AERG

