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นับจาก ‘สายเลือดสิเน่หา’ และ ‘เกมกฤษณา’ (กำลังทำละคร) จนมา
ถึง ‘บ่วงเงารัก’ ผลงานเรื่องที่ ๓ จากเรื่องแรกที่เป็นโรแมนติกดราม่า สู่
ดราม่าเข้มข้นในเรื่องที่สอง นี่คือพัฒนาการของ ฌรัณฌา เพราะนิยาย
เรื่องนี้เป็นแนวฆาตกรรมอำพรางที่มีวิญญาณพยาบาทรอคอยการทวงคืน
รัมภา หญิงสาวผู้โชคร้าย ถูกฆ่าตายอย่างโหดเหี้ยม วิญญาณของ
หล่อนจึงวนเวียนอยู่ในบ้านที่เกิดเหตุด้วยความทุกข์ทรมานจากไฟแค้น ไม่
ยอมไปผุดไปเกิด หล่อนคิดหาทางแก้แค้นคนที่กระทำการเลวร้ายกับหล่อน
เรือ่ ยมา แต่ปญั หาก็คอื หล่อนไม่รวู้ า่ “มัน” ผูน้ นั้ คือใคร แล้ว…โอกาสก็
เดินทางมาถึงโดยไม่คาดฝัน เวลาแห่งการชำระสะสางปมแค้นจึงเริ่มต้นขึ้น
ผู้เขียนค่อยๆ พาเราล่องทะเลอารมณ์ของตัวละครต่างๆ ที่อัดแน่นด้วย
รัก โลภ โกรธ หลง เราจะได้เห็นธารกิเลสตัณหาของมนุษย์ไหลเอือ่ ยๆ ผ่าน
สายตาไประลอกแล้วระลอกเล่า และเมือ่ ถึงจุดหมายเราจะได้รบั รูว้ า่ ชีวติ นัน้
สุดทางคือความว่างเปล่า หาได้มีสิ่งใดจีรังยั่งยืนไม่ ชีวิตอันมีค่าของเราจึง
ไม่ควรถูกกักขังไว้ด้วยความรักหรือความแค้น
เป็นทีน่ า่ สังเกตว่า ฌรัณฌา มุง่ มัน่ สร้างสรรค์ผลงานแปลกใหม่สสู่ ายตา
ผูอ้ า่ นเสมอ และการยึดมัน่ ในความดีความถูกต้อง ทำให้นยิ ายของเขาทุกเรือ่ ง
ทุกแนวไม่ถูกเคลือบด้วยยาพิษทางภาษาหรือเหตุการณ์อันท้าทายศีลธรรม
เพราะเหตุวา่ ผูป้ ระพฤติชวั่ ย่อมได้รบั ผลแห่งการกระทำของตนเองไม่ทางใดก็
ทางหนึ่ง และผู้ประพฤติดีก็ย่อมได้รับผลแห่งการทำดีด้วยเช่นกัน
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“เดรู้มั้ย เมื่อคืนพนักงานใหม่ของพี่ภูมิที่ชื่อดาวกระโดดตึกตาย”
หัวข้อสนทนาที่คนรักเปิดประเด็นขึ้น ทำให้ดวิษรู้สึกตกใจไม่น้อย จน
ต้องละสายตาจากการเช็กอีเมลบนโทรศัพท์มือถือ นึกย้อนไปเมือ่ สัปดาห์ก่อน
หญิงสาวทีถู่ กเอ่ยถึงยังส่งยิม้ ให้เขาตอนเข้าไปคุยเรือ่ งบัญชีกับพีเขย
่ ของแขรวินท์
อยู่เลย ไม่น่าเชื่อว่าจะจบชีวิตลงด้วยวัยเพียงเท่านี้
“เกิดอะไรขึ้น…”
“พีภู่ มบอก
ิ ว่าสงสัยคงอกหัก วันเกิดเรือ่ งใครถามอะไรก็ไม่พูด แต่มีคน
เห็นไปแอบร้องไห้ในห้องน้ำด้วย”
ไม่ใช่ว่าสิ่งที่คนรักเล่ามาจะไม่น่าเชื่อถือ แต่อะไรก็ตามที่ได้ยินกันต่อๆ
มามักจะถูกเติมหรือเสริมโดยมีความรู้สึกส่วนตัวเข้าไป ทำให้ดวิษอดคิดไม่ได้
ว่าเรื่องนี้ก็คงเหมือนกับอีกหลายๆ ข่าวที่ถูกคาดการณ์ไปต่างๆ นานา แต่ไม่มี
ใครสักคนรูค้ วามจริงว่าระหว่างทางก่อนหน้าจะเกิดเหตุนัน้ มีความเป็นมาอย่างไร
กันแน่
ผูห้ ญิงคนนัน้ ได้ทำอะไรก่อนตายบ้าง หล่อนไปกินข้าวมือ้ สุดท้ายทีไ่ หน
มีใครที่หล่อนคุยด้วยในช่วงเวลาก่อนหน้านั้น หรือในช่วงที่เกิดเหตุอาจมีใคร
สักคนมองขึน้ ไปเห็นแล้วพยายามจะร้องห้าม ทุกอย่างเปรียบดังเรือ่ งราวทีถู่ ก
ซ่อนไว้ระหว่างบรรทัดของประโยคสนทนาที่บอกต่อๆ กันไปเรื่อยๆ
อาชีพผูสอบ
้ บัญชีซึง่ ต้องตรวจสอบขุดคุย้ ทีม่ าทีไป
่ ของบรรดาตัวเลขต่างๆ
อาจทำให้ดวิษเป็นคนละเอียดและรอบคอบเป็นพิเศษ ทัง้ เรือ่ งงาน และเลยมา
ถึงชีวิตประจำวัน พอได้ยินอะไรก็มักอยากรู้ถึงที่มาที่ไปให้แน่ชัด
“เท่าที่เห็น น้องคนนั้นก็เป็นคนร่าเริง ไม่น่าคิดสั้นเลยนะ”
“ใช่…วันก่อนยังฝากหนังสือมาให้เป้อ่านเลย”
“ชื่อจริงชื่ออะไรรู้มั้ย เดี๋ยวพรุ่งนี้เดใส่บาตรจะได้อุทิศส่วนกุศลไปให้”
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“แสงดาว…”
แล้วการสนทนาเรื่องของผู้หญิงที่ชื่อแสงดาวที่จบลงเพียงเท่านั้น เมื่อ
เจ้าของร้านนำอาหารมาเสิร์ฟด้วยตัวเอง
วันนี้เป็นวันครบรอบที่ดวิษและแขรวินท์ตัดสินใจคบกันเป็นแฟน ดวิษ
จึงชวนคนรักมากินอาหารเย็นที่ร้านโปรดของทั้งคู่ ร้านนี้เป็นร้านเล็กๆ ซึ่ง
ตกแต่งให้บรรยากาศร่มรื่นเหมือนนั่งกินอาหารอยู่ในสวนหลังบ้าน นอกจาก
อาหารจะอร่อย รสชาติอาหารจะจัดจ้านเหมือนกับทำกันในครัวที่บ้านแล้ว
เจ้าของร้านยังให้ความเป็นกันเอง จนลูกค้าเอ่ยชมเป็นเสียงเดียวกัน
เมือ่ เจ้าของร้านเดินกลับเข้าไปด้านในแล้ว ดวิษถือโอกาสเอือ้ มไปจับมือ
คนรักเอาไว้ แล้วเอ่ยขึ้นอย่างเขินๆ พอได้ยินกันแค่สองคนว่า
“ขอบคุณเป้นะ…ที่อยู่ข้างเดมาตลอด”
ไม่บ่อยนักทีดวิ
่ ษจะพูดคำหวานๆ เช่นนี้ ยกเว้นว่าเป็นวันพิเศษจริงๆ เขา
เคยอ่านหนังสือเล่มหนึง่ บอกไว้ว่าชีวติ คูก็่ ต้องการความหวาน ให้หมัน่ เติมความ
หวานกับคนใกล้ตัวบ่อยๆ จะช่วยในการบริหารความรักให้ยืนยาวมากกว่าเดิม
“จะมาโรแมนติกอะไรตอนนี้ล่ะ คนกำลังหิวนะ”
แขรวินท์รีบดึงมือออกแล้วหันไปสนใจกับการตักอาหารตรงหน้า แต่แก้ม
ที่ค่อยๆ แดงระเรื่อทำให้ดวิษแอบอมยิ้มด้วยความพอใจ
เขาพบกับหล่อนครัง้ แรกเมือ่ ตอนเรียนมัธยมปีทีหก
่ แขรวินท์เป็นนักเรียน
ใหม่ย้ายเข้ามาระหว่างปีการศึกษา การเข้ามาอยูใน
่ สิง่ แวดล้อมใหม่ๆ ไม่ได้เป็น
ปัญหาสำหรับหล่อนเลยแม้แต่น้อย ด้วยบุคลิกร่าเริงสดใส เข้ากับคนง่าย ทำให้
แขรวินท์กลายเป็นที่ชื่นชอบของบรรดานักเรียนชายในโรงเรียน ไม่เว้นแม้แต่
ดวิษ แต่เพราะเขาในวัยนัน้ เป็นเด็กรักเรียนทีออก
่ จะเซือ่ งๆ ไม่ประสาเรือ่ งของ
ความรักสักเท่าไหร่ จึงได้แต่เก็บความชอบเอาไว้ในใจ และเมื่อถึงวันจบการ
ศึกษา ถึงเวลาทีต่่ างฝ่ายต่างต้องแยกย้ายกันไปเรียนทีอื่ น่ ตอนนัน้ ดวิษจึงเข้าใจ
ว่าการคิดถึงใครสักคนนั้นมันเป็นเรื่องทรมานแค่ไหน…
หลายปีทีไม่
่ ได้ข่าวคราวจนคิดว่าคงจะลืมกันไปแล้ว แต่แล้ววันหนึง่ ความ
รักครัง้ แรกก็เดินเข้ามาเคาะประตูถึงหน้าบ้าน แขรวินท์มาสมัครงานทีบริ
่ ษทั ซึง่
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ดวิษทำงานอยู่ และเขาก็จำหล่อนได้ตัง้ แต่เห็นหน้า เพราะรอยยิม้ ของหญิงสาว
ไม่เคยเปลี่ยนไปเลย และที่สำคัญก็คือแขรวินท์จำเขาได้เช่นกัน
“นึกถึงตอนที่เป้เดินเข้ามาสมัครงานนะ เดทำอะไรไม่ถูกเลยรู้มั้ย”
“ไม่น่าเชื่อว่าโลกจะกลมอย่างนี้”
อาจไม่ใช่โลกกลม แต่เป็นเพราะพรหมลิขติ ทีบั่ นดาลให้คนสองคนได้มา
พบเจอกันอีก ช่วงเวลาทีผ่่ านมาทัง้ สองคนต่างก็ไม่เคยมีใคร พอมาพบกันอีก
ครั้งก็เหมือนมีสายใยบางๆ ดึงให้เข้าหากันทันที
“รู้มั้ย ตอนนั้นเป้ปรึกษาเรื่องเดกับเหมียวตลอดเลยนะ”
‘เหมียว’ ที่ถูกพูดถึงคือชื่อเล่นของชิดชมัย ผู้หญิงผิวสีแทนซึ่งพูดจา
ฉะฉาน และชอบขบกัดผูช้ ายแรงๆ จนเป็นนิสยั แรกๆ ดวิษไม่คอ่ ยถูกชะตากับ
อีกฝ่ายเท่าไหร่ แต่พอได้รู้จักตัวจริงแล้ว เขากลับชื่นชอบนิสัยของชิดชมัยที่
เป็นคนตรงไปตรงมา และปรารถนาดีต่อแขรวินท์อย่างไม่มีเงื่อนไข
“ปรึกษาเรื่องอะไร”
“ก็เรือ่ งทีเด
่ เป็นคนขีเก๊
้ กทีส่ ดุ ในโลก ชอบทำหน้าบึง้ ตลอดเวลายังไงล่ะ”
“ทำงานกับตัวเลข จะให้ยิ้มได้ยังไงล่ะ”
ดวิษตอบยิม้ ๆ เขารูต้ วั ดีว่าเป็นคนชอบเครียดกับงาน และแก้นิสยั นีได้
้
ยาก แต่พอคบกับแขรวินท์แล้ว เขาก็พยายามที่จะปล่อยวางมากขึ้น และก็
ทำได้ในระดับหนึ่ง
“ดีนะที่เป้ลาออกแล้ว ไม่งั้นสงสัยหน้าจะแก่เหมือนใครบางคน”
“โชคดีทีรู่ ว่้ าตัวเองต้องการอะไรต่างหาก งานวาดรูปก็เป็นงานทีไม่
่ ต้อง
วุ่นวายกับใครด้วย”
“ใครบอกล่ะ กว่าจะถึงวันนี้ เป้เสียความรู้สึกกับคนไปตั้งเยอะนะ จน
บางทีก็ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันว่าทำไมต้องยอมให้เขามาเอาเปรียบด้วย”
เข้าทำงานเป็นนักบัญชีได้แค่ปีกว่าๆ แขรวินท์ก็รูว่้ าตัวเองไม่เหมาะกับ
อาชีพนี้ หล่อนชอบงานศิลปะ จึงเปลี่ยนเส้นทางชีวิตมาเป็นคนวาดรูปปก
นิยายให้กับสำนักพิมพ์แห่งหนึ่ง แต่กว่าจะทำให้ผลงานเป็นที่ยอมรับได้นอก
จากฝีมือแล้ว ยังต้องอดทนกับการเอารัดเอาเปรียบจากคนในวงการเดียวกัน
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อีก โชคดีทีมี่ ดวิษคอยเป็นกำลังใจ ไม่เคยปล่อยให้หล่อนต้องสูเพี
้ ยงลำพัง จน
บางทีก็อดคิดไม่ได้ว่าถ้าชีวิตขาดเขาไป หล่อนจะสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองมั้ย
“ไม่มีใครอยากถูกเอาเปรียบหรอก แต่บางครัง้ มันก็เลีย่ งไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ถ้าเราเห็นคนอืน่ ทำไม่ดี ก็อย่าไปทำอย่างนัน้ กับใคร ต้องยึดมัน่ ในความดี
ให้มากเข้าไว้ ตัดกิเลสทุกอย่างที่เข้ามา”
“สาธุ”
แขรวินท์วางช้อนลงแล้วยกมือขึน้ พนมล้อเลียนอย่างชอบใจ ก่อนจะเอ่ย
ชมคนรัก เพราะไม่ว่าจะเกิดอะไรขึน้ ดวิษก็จะแนะนำด้วยข้อคิดดีๆ เสมอ และ
ความไม่เบียดเบียนใครของเขาก็พลอยทำให้แขรวินท์ซึมซับสิง่ ทีเขา
่ เป็นเข้ามา
ใส่ตัวเหมือนกัน
“เดเป็นคนแปลกมากเลยนะ ถามหน่อยเถอะ เคยโกรธเกลียดอะไรบ้าง
หรือเปล่า”
“ต้องมีสิ เดไม่ใช่ผูช้ ายแสนดีขนาดนัน้ ซะหน่อย” ดวิษตอบด้วยน้ำเสียง
กลั้วหัวเราะ พร้อมกับเอาใจด้วยการตักแกงส้มใส่ถ้วยเล็กให้หญิงสาว
“ใครจะเชือ่ เพือ่ นเป้ทุกคนเข้าข้างเดหมดเลย ขนาดอีตาพีทั่ ก ทุกวันนี้
ยังปลื้มเดไม่เลิก”
“คนที่เป้กับเหมียวพามาทดสอบเดใช่มั้ย”
“นั่นแหละ…ทุกวันนี้ยังเพ้อถึงเดอยู่เลย”
คิดขึน้ มาก็อดขำไม่ได้ ดวิษจำสายตากรุม้ กริม่ ของพีทั่ ก เพือ่ นรุน่ พีของ
่
แขรวินท์ทีมี่ ชอื่ จริงว่าทัดเทพได้อย่างแม่นยำ รอยยิม้ อย่างมีเลศนัยของอีกฝ่าย
ทำให้เขาต้องเก็บไปสงสัยอยูหลาย
่ วัน กว่าทีแขรวิ
่ นท์จะยอมเฉลยความจริงให้
ฟัง ในตอนนั้นเขาก็ไม่ได้โกรธหรือขัดใจ แค่รู้สึกตลกกับความคิดของคนรัก
ไม่นึกว่าแขรวินท์จะกล้าเลียนแบบวิธใน
ี ละครด้วยการใช้ผูช้ ายมาทดลองใจตัวเอง
“บอกตรงๆ เลยนะ เดไม่เคยสนใจผู้หญิงคนอื่นหรอก เดแอบชอบเป้
ตั้งแต่เจอกันครั้งแรกแล้ว ข้อมูลของเป้อยู่ในหัวหมด ไม่ว่าจะวันเดือนปีเกิด
บ้านอยูที่ ไ่ หน ชอบกินอะไร ไม่อย่างนัน้ ตอนสัมภาษณ์สมัครงานจะถามตรงๆ
เหรอว่า เป้มีแฟนหรือยัง”

บ่วงเงารัก
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“จริงด้วย…ทำเอาตอบไม่ถูกไปเลย…”
แม้บรรยากาศบนโต๊ะอาหารจะเต็มไปด้วยการรำลึกความหลัง แต่พอย้อน
นึกไปก็จะเห็นว่าความรักของทั้งสองไม่ได้เริ่มต้นด้วยความหวานอย่างที่พูดคุย
กันทัง้ หมด เมือ่ ได้พบหน้ากันอีกครัง้ และได้ทำงานทีเดี
่ ยวกัน ดวิษก็คิดจะขอ
โอกาสให้ตัวเองได้ทำอย่างที่ใจตัวเองต้องการ แต่เพราะตำแหน่งงาน และ
ไม่อยากเป็นหัวข้อให้ใครนินทาได้ ซึง่ จะพานเสียหายไปถึงแขรวินท์ ทำให้เขา
ต้องแสร้งทำเป็นเหมือนไม่ใส่ใจ ทั้งที่ใจนั้นเป็นทุกข์เพราะกลัวว่าอีกฝ่ายจะ
ตัดสินใจไปควงคนอืน่ จนเมือ่ วันทีแขรวิ
่ นท์ลาออกจากงานเพือ่ ไปเริม่ งานใหม่
ตามทีฝั่ นไว้ ด้วยความกังวลว่าจะต้องเสียแขรวินท์ไปอีกครัง้ ดวิษจึงตัดสินใจ
ที่จะบอกรักหล่อนทันที
“ถ้าเป้ไม่ลาออก ก็คงไม่มีใครยอมพูดความในใจ”
“ก็เดกลัวว่าเป้จะไม่ตอบตกลงน่ะสิ เลยต้องรอให้แน่ใจก่อนว่าหน้าจะไม่
แตก”
“ถ้าวันนั้นเดไม่พูด เป้ก็ว่าจะตัดใจแล้วเหมือนกัน”
แขรวินท์แสร้งทำเป็นเชิดแล้วยกแก้วน้ำขึน้ ดืม่ แก้เขิน ถึงแม้จะผ่านเวลา
มานานพอสมควร แต่สำหรับหล่อนแล้ว เข็มนาkิกาทีหมุ
่ นไปทุกวันไม่ได้ทำ
ให้ความรักและความทรงจำเก่าๆ จางหายไปเลย
ทุกวันนีด้ วิษไม่ใช่แค่คนรัก แต่เขาคือลมหายใจของแขรวินท์ และสำหรับ
ดวิษแล้ว แขรวินท์ไม่ใช่แค่ผู้หญิงของเขา หากแต่หล่อนเป็นทั้งหมดที่ชีวิต
ของเขามี
อีกไม่นานทั้งสองจะแต่งงานกัน…
แหวนเงินที่ใส่ติดนิ้วของคนทั้งสองแทนคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้ล่วงหน้า
ตอนนีด้ วิษได้ซือ้ บ้านมือสองไว้หลังหนึง่ ตัง้ ใจจะใช้เป็นเรือนหอ เขาจัดการเรือ่ ง
การซือ้ ขายและโอนกรรมสิทธิด้์ วยเงินทีเก็
่ บมาตัง้ แต่เริม่ ทำงาน แต่ใช้ชือ่ แขรวินท์เป็นเจ้าของเพียงคนเดียว
“บ้านของเราแต่งเสร็จแล้วนะ เดว่าจะย้ายเข้าไปอยู่ก่อน เป้ว่างหรือ
เปล่า…พรุ่งนี้ไปดูด้วยกันมั้ย”

‘ฌรัณฌา’
๑๒

“ว่างสิ…”
แขรวินท์รับปากอย่างตื่นเต้น อยากรู้ว่าบ้านที่ดวิษตั้งใจตกแต่งนั้นจะ
ออกมาหน้าตาเป็นอย่างไร เพราะเขาเก็บทุกอย่างไว้เป็นความลับทัง้ หมด ไม่
ยอมปริปากอะไรทั้งสิ้น เวลาถามก็บอกแค่ว่าตั้งใจจะให้หล่อนประหลาดใจ
***
เช้าวันนี้แขรวินท์รู้สึกอารมณ์ดีเป็นพิเศษ เพราะนัดหมายสำคัญรออยู่
เพื่อความสะดวกจึงไม่ให้ดวิษมารับ นัดกันไว้ว่าไปเจอกันที่บ้านเลย
“ตื่นไวจังเลยนะวันนี้”
เสียงพี่สาวทักขึ้นขณะกำลังง่วนกับการทำอาหารเช้าอยู่ในครัว ขณะที่
แขรวินท์เดินยิม้ กว้างเข้าไปเปิดตูเย็
้ นรินน้ำส้มมาดืม่ พอเหลือบไปเห็นไส้กรอก
ที่เพิ่งทอดเสร็จก็หยิบกินหน้าตาเฉยเลยโดนเอ็ดทันที
“จะแต่งงานอยู่แล้ว ยังไม่เลิกนิสัยแบบนี้อีก”
“แหม…พี่แป๋ม บ่นอีกแล้ว เดี๋ยวพี่ภูมิไม่รักนะ”
แขรวินท์กระเซ้าพี่สาวเล่นอย่างทุกครั้ง แต่สังเกตเห็นพี่สาวหน้าเจื่อน
ไปไม่เหมือนทุกทีทีจะ
่ หัวเราะ หรือต่อปากต่อคำท้าทายกันไปมา ทำให้แน่ใจ
ว่าคงมีอะไรไม่ชอบมาพากลในความเงียบที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน
“เป็นอะไรหรือเปล่า”
หล่อนถามด้วยน้ำเสียงจริงจัง แต่พี่สาวยังไม่มีแก่ใจจะเล่าให้ฟัง จึง
พยายามจะหันหน้าหนีไปทางอืน่ หากแต่แขรวินท์ไม่ยอมปล่อยให้ความสงสัย
อยูกั่ บตัวนานเกินไป หล่อนดึงมือพีสาว
่ ให้หันกลับมาสบตาเพือ่ คาดคัน้ หาสาเหตุ
ที่ทำให้ไม่สบายใจ
“ทะเลาะกับพี่ภูมิอีกแล้วแน่ๆ เลย”
“ก็เขาหาเรื่องก่อน”
แล้วก็เป็นอย่างที่แขรวินท์คาดเอาไว้จริงๆ
“แต่ปกติ พี่ภูมิใจเย็นจะตาย”
“พูดอย่างนี้ก็หมายความว่าพี่ใจร้อนละสิ”
“ไม่ใช่อย่างนั้นซะหน่อย มีเรื่องอะไรกันบอกได้มั้ย”

บ่วงเงารัก
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ขนิษฐารูว่้ าน้องสาวเป็นห่วง แต่เรือ่ งของความรูส้ กึ มันยากตรงทีไม่
่ รูจะ
้
เริ่มต้นอย่างไร หล่อนแต่งงานกับภูมิมาหลายปี ชีวิตครอบครัวจัดอยู่ในขั้น
สมบรูณ์ เงินทองมีให้ใช้จ่ายไม่เคยขัดสน ถ้าจะขาดก็แค่เรื่องลูกที่พยายาม
เท่าไหร่ก็ไม่ประสบความสำเร็จเสียที พอระยะหลังสามีหันไปให้เวลากับงานมาก
ขึ้น จนไม่นานมานี้ขนิษฐาเริ่มรู้สึกว่าครอบครัวไม่เหมือนเดิม แต่หล่อนไม่
สามารถบอกได้ว่าเป็นเพราะอะไร
“พีสั่ งเกตว่าระยะหลังเขาขีหงุ
้ ดหงิดมาก เมือ่ วานแค่ถามเรือ่ งลูกน้องที่
ฆ่าตัวตายเท่านั้น ก็หัวเสียขึ้นมาทันทีเลย”
“เรือ่ งนีไม่
้ ใช่เรือ่ งเล็กนะพีแป๋
่ ม ตำรวจต้องมาสอบสวนอีกกีครั
่ ง้ ก็ไม่รู้ เป้
ว่าเราอย่าไปถามอะไรเลยดีกว่า”
แขรวินท์ช่วยออกตัวแทนพี่เขย แต่กลับทำให้พี่สาวรู้สึกขัดใจมากขึ้น
“รู้ใจกันไปหมดเลยนะ สงสัยมีพี่คนเดียวแหละที่ไม่ดี”
“ไม่ใช่อย่างนั้น เป้ว่าพี่แป๋มต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่แล้วละ ปกติพี่แป๋ม
ก็เป็นคนมีเหตุผล”
“สรุปว่าไม่คิดจะเชื่อพี่เลยใช่มั้ย โอเค….ไว้เจอกับตัวเองจะเข้าใจ”
แค่เริ่มต้นก็ชักจะไปกันใหญ่เสียแล้ว แขรวินท์ถึงจะพูดเก่ง แต่ก็ไม่
ใจเย็นพอจะทนพูดเพือ่ โน้มน้าวใจคนอืน่ ได้ ยิง่ กับพีสาว
่ ซึง่ เป็นคนคิดมากและ
มีทิฐแบบ
ิ ประหลาดๆ ด้วยแล้ว บางทีอาจจะต้องปล่อยให้เวลาช่วยจัดการเหมือน
กัน
“ไม่เอาแล้ว พีแป๋
่ มไม่ฟังแบบนี้ เป้ไปดีกว่า อย่าเครียดมากรูมั้ ย้ เดีย๋ ว
หน้าจะแก่ พี่ภูมิเขาคงไม่ชอบให้เมียแก่หรอกนะ”
เมื่อเห็นว่าเรื่องคงไม่มีอะไรมากไปกว่าเกิดการน้อยใจที่พี่เขยไม่ค่อยให้
ความสำคัญ แขรวินท์ก็ชิงตัดบท แต่ไม่วายหยอดคำแซวทิง้ ท้ายเอาไว้แล้วรีบ
เผ่นหนีออกจากบ้าน ระหว่างเดินออกมาก็แอบคิดว่าต่อไปถ้าแต่งงานแล้วจะ
ไม่มีวันทำตัวเหมือนพี่สาวเด็ดขาด
***
จากสวนผักที่เคยครอบคลุมบริเวณกว้างใหญ่เมื่อสิบกว่าปีก่อนหน้านี้

‘ฌรัณฌา’
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พอความเจริญเข้ามา ที่ดินซึ่งเคยเป็นร่องสวน มีแต่ทางลูกรังทอดยาวไปจน
สุดทาง ก็เปลีย่ นแปลงไปจนไม่เหมือนเดิม ทีท่ างซึง่ ไม่มีคนสนใจเพราะทัง้ ลึก
และห่างไกลชุมชน แต่พอมีข่าวว่าถนนใหญ่ด้านหน้าจะมีการสร้างรถไฟฟ้าตัด
ผ่านเท่านัน้ ทุกๆ ตารางเมตรก็กลายเป็นทองคำขึน้ มาทันที คนในพืน้ ทีค่่ อยๆ
ย้ายถิน่ หนีหายไปหมด เมือ่ นักลงทุนแห่กว้านซือ้ ทีด่ นิ ไปสร้างเป็นบ้านจัดสรร
จนละลานตา ขับรถผ่านมาทีไรจะเห็นป้ายโฆษณาโครงการขึน้ ใหม่ตลอดทัง้ แนว
ถนน
บ้านที่ดวิษซื้อนั้นจัดว่าอยู่ในย่านชุมชนใหม่ หน้าปากซอยจะมีของกิน
ขายกันให้คึกคักในช่วงกลางคืน ถนนในซอยสามารถเป็นทางลัดตัดไปอีกถนน
หนึง่ ได้จึงมีรถวิง่ ผ่านค่อนข้างพลุกพล่าน แต่บ้านทีเขา
่ ซือ้ ไว้เป็นบ้านเก่าทีอยู
่ ่
ตรงทางแยกเข้าไปช่วงท้ายซอยซึ่งค่อนข้างเงียบสงบ สภาพบ้านถูกปล่อยให้
รกร้างไม่มีคนสนใจ ราคาจึงไม่แพงมากนัก โชคดีทีพี่ เขย
่ ของแขรวินท์ซึง่ รูจ้ กั
กับเจ้าของบ้านช่วยเจรจา ทำให้เขาสามารถซือ้ บ้านได้ในราคาถูกจนใครต่อใคร
พากันอิจฉา แต่ดวิษไม่ใช่นักเก็งกำไร แม้มีใครมาขอซือ้ ต่อเขาก็ไม่ขาย เพราะ
เขาตัง้ ใจซือ้ บ้านหลังนีเพื
้ อ่ สร้างครอบครัว จึงดำเนินการเข้าตกแต่งใหม่ทัง้ หมด
โดยได้ภาณีรุ่นน้องต่างคณะที่มหาวิทยาลัยมาช่วยเหลือ สามเดือนต่อมาบ้าน
เก่าที่รกร้างก็กลายสภาพเป็นบ้านใหม่ที่น่าอยู่ขึ้นมาทันที
บ้านสองชั้นสีขาวหลังคาสีฟ้าล้อมรอบด้วยสีเขียวของต้นไม้ใหญ่ ปลูก
ไทรเกาหลีเป็นแนวไว้ริมรัว้ สนามหญ้าโล่งเหมาะกับการเดินเล่น วางหินเป็น
ทางเดินเล็กๆ เชือ่ มต่อจากโรงรถเข้าสูตั่ วบ้านด้านใน ห้องด้านล่างทัง้ หมดดวิษ
ใช้สีขาวครีมเพือ่ ให้ความสว่าง และโล่งโปร่ง พืน้ กระเบือ้ งยางลายไม้สีอ่อนให้
ความรูส้ กึ ของบ้านร่วมสมัย ฝ้าฉาบเรียบทุกห้องแต่ตกแต่งขอบด้านบนด้วยไม้
และจงใจซ่อนไฟไว้ด้านใน คุมโทนแสงในห้องให้ดูอบอุน่ ส่วนเฟอร์นเิ จอร์ทุก
ชิ้นเขาตั้งใจใช้สีฟ้าและขาวอย่างที่แขรวินท์ชอบ ห้องทางด้านหลังถูกกั้นไว้
สำหรับเป็นห้องครัวขนาดใหญ่ เพราะแขรวินท์กำลังสนใจเรือ่ งทำอาหาร ถัด
จากห้องรับแขกใหญ่ไปทางด้านขวานัน้ เขาวางโซฟาเล็กๆ ขนาดหนึง่ ทีน่ งั่ ไว้รมิ
หน้าต่างกระจก สำหรับเป็นมุมทำงานให้คนรัก ซึ่งจะสามารถมองผ่านผนัง
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กระจกออกไปเห็นสวนญี่ปุ่นด้านข้างที่เขาตั้งใจสร้างขึ้นด้วยฝีมือตัวเอง
ห้องนอนอยู่บนชั้นสอง ดวิษเลือกตกแต่งตามแบบที่แขรวินท์เคยเปรย
ว่าชอบ ผสมผสานความคิดของนักออกแบบ จึงลงตัวทีห้่ องนอนเรียบๆ แต่
ตกแต่งพื้นและผนังด้านหนึ่งด้วยไม้ไผ่ ให้ความรู้สึกอบอุ่นในยามหลับ เขา
เลือกใช้ผ้าม่านโปร่งแสงสีขาวทำให้ห้องไม่รูส้ กึ อึดอัด และสัง่ ทำชัน้ วางหนังสือ
ฝังไว้กับผนังด้านหนึง่ เพือ่ ประหยัดเนือ้ ที่ ทำให้ห้องแลดูกว้างขึน้ และสามารถ
ตั้งโต๊ะทำงานได้อีกตัว เขาไม่ลืมว่าคนรักชื่นชอบศิลปะขนาดไหน จึงจัดการ
ฝากเพื่อนซื้อภาพเขียนเก๋ๆ จากยุโรปมาประดับบนผนัง
ห้องทุกห้องตกแต่งเสร็จเรียบร้อยพร้อมเข้าอยูได้
่ แล้ว ดวิษจึงถือโอกาส
ชวนแขรวินท์มาดูบ้าน เผือ่ ว่ามีอะไรอยากเปลีย่ นแปลงอีก จะได้แก้ไขให้ถูกใจ
ก่อนเข้ามาอยูจ่ ริง ระหว่างรอแขรวินท์เดินทางมาชายหนุม่ ก็ถือโอกาสเดินสำรวจ
บ้านไปพลางๆ ไล่จากด้านล่างไปจนถึงห้องนอนอย่างภาคภูมใจ
ิ เพราะทุกๆมุม
ภายในบ้านหลังนี้คือความรักที่เขาตั้งใจทำเพื่อแขรวินท์คนเดียว…
“ไม่จริง”
เสียงใคร…?
จูๆ่ ก็ได้ยินเสียงใครตวาดดังข้างๆ หู ดวิษหันขวับไปตามเสียงเล็กแหลม
แหบพร่านัน้ แต่กลับไม่เห็นใคร เขาค่อยๆ กวาดตาไปรอบๆ ก่อนจะถอนใจ
เมือ่ เห็นหน้าต่างภายในห้องนอนเปิดอยู่ สรุปได้ว่าเสียงทีได้
่ ยนิ เมือ่ ครูคง
่ จะเป็น
เสียงลมพัดผ้าม่านเข้ามานั่นเอง
“เพี้ยนจริงๆ นี่เราหูฝาดขนาดได้ยินเสียงลมเป็นเสียงคนหรือนี่…”
ดวิษเปรยกับตัวเองอย่างขำๆ แล้วเดินไปทีหน้
่ าต่างแล้วเปิดผ้าม่านมอง
ลงไป ก็เห็นแขรวินท์กำลังลงจากรถแท็กซี่พอดี เขารีบโบกมือส่งสัญญาณ
ทักทาย แต่ต้องแปลกใจเมือ่ เห็นคนรักเงยหน้าขึน้ มามองแล้วชักสีหน้าเหมือน
มีเรื่องไม่พอใจ
***
“เดอยู่กับใครหรือเปล่า”
จูๆ่ ก็เจอคำถามชวนทะเลาะจากแขรวินท์ ทำให้ดวิษซึง่ รีบลงมาเปิดประตู
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ไม่ทันตัง้ ตัว เขาทำหน้างงอยูนาน
่
ก่อนจะฉงนหนักขึน้ ไปอีกเมือ่ คนรักบอกว่า
เมือ่ ครูตอน
่ มองขึน้ มาทีหน้
่ าต่างห้องนอนชัน้ บนนัน้ เห็นผูห้ ญิงยืนอยูข้่ างเขาด้วย
แขรวินท์มัน่ ใจว่าตาไม่ฝาดแน่ แต่ดวิษยืนยันหนักแน่นว่าในบ้านมีเขาอยู่
คนเดียวจริงๆ
“แต่เป้เห็นจริงๆ เป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดนอนสีขาว ตอนที่เดโบกมือ
ทัก…”
“สงสัยจะเห็นผ้าม่านมั้ง ไม่เอาน่า เราไปดูรอบๆ บ้านกันดีกว่านะ”
ดวิษมองเห็นเรือ่ งทีแขรวิ
่ นท์สงสัยเป็นเรือ่ งขำๆ พอพูดจบก็ตัดบทด้วย
การจูงมือหล่อนเข้าไปเยีย่ มชมรอบๆ บ้าน แต่แขรวินท์กลับรูส้ กึ ว่าจิตใจไม่คอ่ ย
ปกติ ไม่มีแก่ใจชื่นชมสิ่งที่ดวิษพยายามจะอวดสักเท่าไหร่ และยิ่งพอก้าว
เข้าไปด้านในตัวบ้านเท่านั้น ใจก็เต้นแรง อึดอัดเหมือนจะหายใจไม่ออก
“เป็นอะไรหรือเปล่าเป้ ทำไมหน้าซีดจัง”
“เออ…ไม่รู้สิ มันแปลกๆ บอกไม่ถูก”
แขรวินท์จับความรู้สึกตัวเองไม่ออก พยายามสูดลมหายใจยาวเพื่อกด
ความรู้สึกอึดอัดนั้นให้หายไป แล้วขอนั่งพักที่โซฟาก่อน และเพียงไม่กี่นาที
ความเย็นจากเครื่องปรับอากาศก็ช่วยทำให้หล่อนผ่อนคลายขึ้น พอมองไป
รอบๆ อีกครั้งก็อดยิ้มไม่ได้เมื่อเห็นห้องรับแขกตกแต่งตามแบบที่เคยฝันเอาไว้
“คุณชอบใช่มั้ย”
แขรวินท์ใฝ่ฝนั มานานแล้วว่าอยากจะมีบ้านเป็นของตัวเอง พอเห็นคน
รักเอาใจใส่ตัวเองถึงขนาดนีก็้ ทำให้ลืมความอึดอัด มีแรงทีจะ
่ ลุกขึน้ เดินสำรวจ
ไปทั่วๆ หล่อนชอบมุมเล็กๆ สำหรับนั่งทำงานทางด้านข้างที่ดวิษตั้งใจทำขึ้น
และพอเข้าไปในห้องครัว แขรวินท์ก็แทบจะกระโดดตัวลอยด้วยความลืมตัว
“มีเตาอบด้วยเหรอนี่ ดีจังเลย…เป้จะได้ทำขนมให้เดทานทุกวันเลย”
แค่เห็นแขรวินท์ดีใจ ดวิษก็พลอยรูส้ กึ สบายใจไปด้วยแล้ว ไม่เสียความ
ตั้งใจที่อุตส่าห์ปิดปากเงียบเรื่องการตกแต่งทั้งหมด เพราะหวังจะให้แขรวินท์
ได้ประหลาดใจ
“เราไปดูห้องนอนกัน เดว่าเป้น่าจะชอบนะ”
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“จะมีเซอร์ไพรส์อะไรอีกหรือเปล่า”
เขาไม่ตอบได้แต่ยิม้ แล้วเดินนำขึน้ ไป แต่พอแขรวินท์ก้าวเหยียบบันได
ขัน้ แรก หล่อนก็รูส้ กึ ถึงใจทีเต้
่ นแรงขึน้ สัญชาตญาณบอกว่ามีอะไรบางอย่าง
กำลังส่งเสียงเรียก แต่พอหันหลังกลับไปทีหน้
่ าต่างกระจกบานเลือ่ น ก็เห็นแมว
สีดำตัวใหญ่กำลังจ้องเขม็งมาที่ตัวเอง
“มีอะไรหรือเป้…”
เสียงเรียกของดวิษทีลง
่ มาตามทำให้หล่อนหันกลับไป แต่เพียงเสีย้ ววินาที
ที่ละสายตาพอหันกลับมาอีกทีแมวดำตัวนั้นก็หายไปเสียแล้ว
“คุณเห็นอะไร”
“ไม่มีอะไรค่ะ”
แขรวินท์ไม่รูจะ
้ เริม่ ต้นอธิบายอย่างไร จึงปฏิเสธแล้วรีบตามดวิษขึน้ ไป
ทีห้่ องนอน หากแต่พอก้าวเท้าเข้าไปเท่านัน้ แขรวินท์ก็สะดุง้ วาบเมือ่ แสงสลัว
ทีลอด
่ ผ่านผ้าม่านโปร่งสีขาวนัน้ แลเห็นเป็นเงารางๆ คล้ายผูห้ ญิงหน้าตาน่าเกลียด
น่ากลัวกำลังจ้องมองมา แต่พอตั้งสติและมองกลับไปอีกครั้งก็ไม่เห็นอะไร
แขรวินท์ค่อยๆ ลอบถอนใจ
“ถูกใจหรือเปล่า”
“เอ่อ…ชอบมาก” หล่อนมองไปรอบๆ อีกครัง้ แล้วบอกยิม้ ๆ “ขอบใจ
มากนะที่ทำให้ขนาดนี้ ตอนนี้เป้ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ว”
เป็นความตืน้ ตันทีบอก
่ ไม่ถูก เพราะสิง่ ทีเห็
่ นไม่ใช่แค่บ้านซึง่ เขาเตรียม
ไว้สำหรับเป็นเรือนหอเท่านั้น แต่ทุกๆ มุมหล่อนสัมผัสได้เลยว่ามันถูกตกแต่ง
ขึ้นมาจากความรักที่ดวิษมีให้ทั้งสิ้น
“ดีใจที่เป้ชอบ นี่ถ้าภาณีได้ยิน สงสัยจะดีใจจนตัวลอยแน่…”
รอยยิม้ ของแขรวินท์เจือ่ นลงทันที เมือ่ คนรักเอ่ยถึงชือ่ มัณฑนากรทีรั่ บ
ผิดชอบตกแต่งบ้างหลังนี้ ภาพของผู้หญิงสาวสวยมั่นใจตัวเองปรากฏขึ้นใน
ห้วงความคิด พร้อมกับความระแวงที่แฝงอยู่ในใจมานาน
“ทีแรกเป้ก็ไม่คิดว่า เดจะกล้าเรียกภาณีมาแต่งบ้านให้”
“อ้าว ทำไมล่ะ ภาณีเขาอาสาเลยนะ เขาบอกอยากทำให้…”
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“ก็เพราะภาณีรักเด”
น้ำเสียงทีเปลี
่ ย่ นไปเป็นหึงหวงของแขรวินท์ ทำให้ดวิษสะกิดใจ เขาเข้า
มาโอบกอดคนรักทางด้านหลังแทนคำเอาใจ
“นัน่ มันอดีตนะเป้ ตอนนีภาณี
้ ไม่ได้คดิ อะไรแบบนัน้ แล้ว เดเป็นพีชาย
่
ของเขาคนหนึ่ง”
ดวิษยืนยันอย่างหนักแน่น แต่ไม่สามารถทำให้แขรวินท์คลายความ
ระแวงลงได้ เรือ่ งแบบนีเขา
้ อาจจะไม่คิด แต่ไม่ได้หมายความว่าอีกฝ่ายจะไม่
คิดด้วย ภาณีรักดวิษมากเท่ากับทีผู่ ห้ ญิงคนหนึง่ จะมีให้ผูช้ ายสักคนได้ เพราะ
คำว่ารักถึงกับยอมเสียสละเป็นฝ่ายเดินจากไปเสียเอง เพื่อให้ดวิษมีความสุข
แต่ในใจแขรวินท์นั้นเชื่อเสมอว่าการกระทำเช่นนี้เป็นแผนของภาณีที่ต้องการ
ตอกย้ำ ทำให้ดวิษไม่สามารถลืมหล่อนได้ไปตลอดชีวิตต่างหาก
อย่างไรผูช้ ายก็ไม่มีทางเข้าใจผูห้ ญิงได้ดีกว่าผูห้ ญิงแน่ๆ แขรวินท์ดึงมือ
ของเขาออก แล้วเลี่ยงเดินไปที่ชั้นวางหนังสือ
“แต่เป้ว่าเขาคงตัดใจไม่ได้ ถึงไม่ยอมมีแฟนใหม่เสียที”
“คิดมากไปแล้ว”
“ไม่ได้คิดมากหรอก แต่เป้ไม่อยากถูกหักหลัง”
พอพูดคำสุดท้ายออกไป แขรวินท์ก็รู้สึกถึงความเงียบที่เข้ามาปกคลุม
ทันที ทำให้ได้สติว่าคำทีโพล่
่ งออกไปนัน้ กำลังทำร้ายจิตใจคนรัก จึงได้แต่บ่น
กับตัวเองในใจว่าไม่รู้ปีศาจอะไรเข้าสิง ถึงได้พูดคำบ้าๆ แบบนี้ออกไป

๒
เสียงลมกระโชกพัดกิง่ ใบของต้นไม้ใหญ่หน้าบ้านดังราวกับเสียงกรีดร้อง
ของคลืน่ ยักษ์ในท้องทะเลอันบ้าคลัง่ ปลุกให้ชายหนุม่ ซึง่ ถือโอกาสย้ายเข้ามานอน
เฝ้าบ้านเป็นคืนแรก ต้องตื่นขึ้นกลางดึก
ลมหนาวมาเยือนไวกว่าทีคิ่ ดไว้อีก ดวิษสัมผัสได้ถึงไอเย็นยะเยือกทีอยู
่ ่
รอบกาย เขาค่อยๆ ยันตัวลุกขึ้นอย่างงัวเงียแล้วเดินตรงไปปิดหน้าต่าง หาก
แต่พอไปถึงกลับเปลี่ยนใจ หยุดทอดสายตาไปยังดวงดาวที่สุกสว่างอยู่บนฟ้า
อย่างรู้สึกเงียบเหงา
เขาเคยฝันว่าอยากมีครอบครัวสมบรู ณ์แบบ จึงตัง้ ใจทำทุกอย่างให้ดีทีส่ ดุ
เพือ่ คนทีเขา
่ รัก แต่จูๆ่ แขรวินท์กลับขึงง
้ อนโดยไม่ยอมฟังเหตุผล ทัง้ ทีก่่ อนหน้า
นัน้ ก็ไม่เคยบอกเลยสักนิดว่าไม่ชอบ หรือมีอะไรไม่พอใจ ถ้าแค่เปลีย่ นคนออก
แบบจากภาณีเป็นคนอืน่ แล้วทำให้หล่อนสบายใจ เขาก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยด้วย
ซ้ำ
เขาอยากให้แขรวินท์ได้ฟังคำยืนยันนี้อีกครั้ง
เมือ่ ปิดหน้าต่างลงกลอนเรียบร้อย ดวิษจึงย้อนกลับมานัง่ บนทีน่ อน ตัด
สินใจเอือ้ มไปหยิบโทรศัพท์มือถือทีวาง
่ อยูบน
่ โต๊ะข้างหัวเตียง ตัง้ ใจจะโทร. ไปหา
แขรวินท์เพื่อขอโทษ แต่พอกดเลขหมายจนครบก็พลันเกิดความลังเล เมื่อ
เหลือบไปเห็นนาkิกาบนผนังบอกเวลาเกือบจะสองยามแล้ว นึกขึน้ ได้ว่า เวลา
นีแขรวิ
้ นท์คงจะเข้านอนไปแล้ว และการปลุกขึน้ มาคุยแบบไม่เห็นหน้าอย่างนี้
หากเกิดความเข้าใจผิดหรือสือ่ สารกันคลาดเคลือ่ น อาจทำให้เรือ่ งราวไปกันใหญ่
ได้ สารพัดเหตุผลทีจู่ ๆ่ ก็วิง่ เข้ามาในหัว ทำให้ผลสรุปออกมาว่า ไว้พรุง่ นีเขา
้
ค่อยไปหาเพือ่ ขอปรับความเข้าใจจะดีกว่า เมือ่ ได้คำตอบให้ตัวเองแล้ว ดวิษก็
ค่อยคลายความกังวลลงได้บ้าง จึงล้มตัวลงนอน แต่พอจะเคลิ้มหลับเท่านั้น
เขาก็ได้ยินเสียงกุกกักผิดปกติดังมาจากชั้นล่าง
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เสียงอะไร…?
เขานึกถึงขโมยเป็นอันดับแรก
ดวิษรีบตรงไปที่โต๊ะทำงานแล้วเปิดลิ้นชักหยิบปืนพกที่ซุกไว้ออกมาถือ
ไว้แน่น เขาค่อยๆ เดินไปเปิดประตู แล้วย่องลงบันไดไปอย่างเงียบที่สุด จน
เมื่อก้าวมาถึงบันไดขั้นสุดท้าย ก็ต้องแปลกใจระคนสงสัยมากขึ้นไปกว่าเดิม
เมือ่ พบว่าเสียงผิดปกติทีได้
่ ยนิ นัน้ ดังลอดออกมาจากข้างในห้องเก็บของใต้บันได
ดวิษไม่คอ่ ยเชือ่ เรือ่ งเหนือธรรมชาติ และไม่กลัวในสิง่ ทีมอง
่ ไม่เห็น แต่
น่าแปลกทีเสี
่ ยงแกรกๆ คล้ายสัตว์กำลังพยายามใช้เล็บแหลมตะกุยประตูออกมา
กลับทำให้เขารู้สึกถึงความกลัวที่แผ่ซ่านไปทั่วร่าง
เกิดอะไรขึ้น…ทำไมมือต้องเย็นขนาดนี้ด้วย
ดวิษแปลกใจตัวเองมากกับอาการทีเกิ
่ ดขึน้ เขาพยายามเรียกความกล้า
ให้กลับคืนมาโดยเร็วทีส่ ดุ แล้วค่อยๆ ยืน่ มือทีชุ่ ม่ ไปด้วยเหงือ่ ออกไปหมุนลูกบิด
ประตู และในทันทีทีประตู
่ เปิดออก เขาก็ต้องผงะจนเบือนหน้าหนี เมือ่ มีกลิน่
เหม็นเน่าลอยพุง่ เข้ามาปะทะ พร้อมกับแมวดำตัวใหญ่พุง่ พรวดออกมาก่อนจะ
วิ่งหนีหายไปอย่างรวดเร็ว
“โธ่เว้ย เข้ามาได้ยังไงนี่…”
ดวิษสบถออกไปอย่างลืมตัว พอใจค่อยๆ สงบ ก็ต้องสะดุง้ เป็นครัง้ ทีสอง
่
เมื่อเหลือบไปเห็นร่างสูงของผู้หญิงในเดรสสีดำซึ่งยืนอยู่ที่มุมห้อง และกำลัง
ทอดสายตาออกไปยังสวนญี่ปุ่นด้านนอก
“นั่นใคร”
ผูห้ ญิงคนนีมา
้ ยืนอยูตรง
่ นัน้ ตัง้ แต่เมือ่ ไหร่กัน ทำไมทีแรกเขาถึงไม่เห็น?
ดวิษเก็บคำถามไว้ในใจ แล้วตวาดออกไปด้วยน้ำเสียงดุดัน พร้อมกับ
ยกปืนขึ้นในท่าเตรียมพร้อม หากแต่เสียงหัวเราะในลำคอของอีกฝ่ายคุ้นหูจน
ทำให้เขาเอะใจ และยิ่งประหลาดใจมากขึ้นเมื่อหญิงสาวค่อยๆ หันมาส่งยิ้มให้
“ภาณี…คุณมาทำอะไรที่นี่”
ผูห้ ญิงทีอยู
่ ตรง
่ หน้าเขาคือภาณีจริงๆ ด้วย ถึงแม้คืนนีหล่
้ อนจะแต่งหน้า
จัดจนราวกับเป็นคนละคน แล้วยังสวมชุดเดรสลูกไม้เข้ารูปทัง้ ตัว ทีคอ
่ ประดับ
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ด้วยสร้อยมุกเม็ดโต ไม่ใช่ชุดเรียบๆ เท่ๆ อย่างที่ชอบใส่ประจำก็ตาม
“ฉันก็มาหาคุณไงคะ”
หญิงสาวยกมือขึ้นเสยผมอย่างที่ชอบทำบ่อยๆ แล้วตอบกลับมาด้วย
น้ำเสียงยัว่ ยวน ทำให้คนฟังถึงกับอึง้ ด้วยความแปลกใจ ประหนึง่ ว่าคนตรงหน้า
ไม่ใช่ภาณีที่เขารู้จักเลยแม้แต่น้อย
“คุณเข้ามาได้ยังไง”
“ฉันก็มีกุญแจ คุณเป็นคนให้ฉันเองไง ทำเป็นลืมไปได้…”
“ผมให้ไปเพราะคุณทำหน้าที่ตกแต่งบ้าน แต่คุณไม่ควรจะไปทำกุญแจ
สำรองแบบนี้”
คำตอบของภาณีทำให้ดวิษไม่พอใจมาก เพราะตอนตรวจงานเขาเป็น
คนรับกุญแจคืนจากมือหล่อนเอง ไม่นึกเลยว่าอีกฝ่ายจะแอบทำกุญแจสำรอง
เอาไว้ แล้วยังถือโอกาสบุกเข้ามาในยามวิกาลเช่นนี้อีก
เขามองหญิงสาวด้วยสายตาผิดหวัง หากแต่ภาณีไม่มีท่าทีว่าจะสะทก
สะท้านเลยแม้แต่น้อย
“ทำอย่างนี้ ถ้าเกิดผมเข้าใจผิด ยิงคุณขึ้นมาจะเป็นยังไง”
“ก็ดีสิคะ ได้ตายด้วยน้ำมือคุณ ภาณีคงนอนตายตาหลับ…”
ภาณีหัวเราะเบาๆ ทำราวกับเป็นเรือ่ งขำขัน แต่ดวิษไม่ตลกตามไปด้วย
เขาไม่เข้าใจว่าทำไมอีกฝ่ายถึงเปลีย่ นไปมากเช่นนี้ ไม่เหลือคราบสาวมัน่ ทีเขา
่
คุ้นเคย แต่กลายเป็นผู้หญิงที่เต็มไปด้วยจริตแพรวพราว
“ไม่ใช่เรือ่ งสนุกแล้วนะ ตกลงจะบอกผมได้หรือยังว่า คุณมาทีนี่ ทำไม”
่
“ฉันก็มาเพื่อจะบอกคุณว่า ฉันไม่มีวันยกคุณให้แขรวินท์เด็ดขาด”
หญิงสาวจงใจเน้นประโยคสุดท้ายแสดงอาการหึงหวงเต็มที่ หล่อนพยายามจะจับมือดวิษ แต่เขาเดินหนีไปอีกทาง ก่อนจะหันมาตวัดเสียงเข้มใส่อย่าง
หงุดหงิด
“มันเป็นไปไม่ได้ ผมไม่ได้รักคุณ เราเคยพูดเรื่องนี้กันแล้วนะ”
ท่าทางรังเกียจของดวิษเหมือนมีดทีพุ่ ง่ เข้ามาแทงตรงๆ ทีหั่ วใจของหญิง
สาว ภาณีเชิดหน้าแล้วสวนกลับด้วยน้ำเสียงสั่นเครือว่า
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“ไม่ใช่ เราเคยรักกันมากต่างหาก เรารักกัน…แต่พอแขรวินท์กลับมา
คุณก็เปลี่ยนใจ”
ดวิษไม่รูว่้ าความสนิทสนมจะกลายเป็นต้นเหตุให้ภาณีต้องทุกข์ทรมานใจ
เช่นนี้ ทีผ่่ านมาเขามัน่ ใจว่าไม่เคยให้ความหวัง หรือคำสัญญาใดๆ ไม่ว่าจะกับ
ภาณี หรือผูห้ ญิงคนไหน เพราะใจของเขามัน่ คงต่อแขรวินท์คนเดียวมาตัง้ นาน
แล้ว
“คุณกลับไปเถอะ ผมจะถือว่าเรื่องคืนนี้ไม่ได้เกิดขึ้น”
“ไม่…ฉันรู้ ฉันมาทีหลัง แต่ฉันลืมคุณไม่ได้จริงๆ นะดวิษ”
“อย่าทำอย่างนี้ ผมขอร้อง”
น้ำตาของหล่อนกำลังทำให้ดวิษลำบากใจ ใจหนึง่ ก็อยากจะเข้าไปปลอบ
แต่อีกใจก็ห้ามเอาไว้ สุดท้ายเขาจึงเลือกที่จะตัดบทอย่างไม่มีเยื่อใย
“คุณกลับไปซะ…ผมอยากพักผ่อนแล้ว”
“คุณไล่ฉันเหรอ”
“แล้วแต่จะคิดนะ บางทีถ้าการคบกันแบบเพือ่ นต่อไปทำให้คุณลำบากใจ
ผมก็ขอโทษด้วย”
แม้รูดี้ ว่าการกระทำเช่นนีจะ
้ ทำร้ายและทำลายความรูส้ กึ ของอีกฝ่ายขนาด
ไหน แต่ดวิษก็จำเป็นต้องทำ เพือ่ เป็นการตัดไฟแต่ต้นลม ก่อนทีทุ่ กอย่างจะ
สายเกินไป
“คุณทำฉันเจ็บมาก แล้วคุณจะเสียใจ คืนนี้ฉันจะไปจากชีวิตคุณ แต่
ฉันจะไม่ให้อภัยคุณเด็ดขาด”
หญิงสาวร่ำไห้อย่างเจ็บปวด จ้องมองชายผูเป็
้ นทีรั่ กผ่านม่านน้ำตาอย่าง
ผิดหวังเป็นครัง้ สุดท้าย ก่อนจะตัดสินใจจบเรือ่ งเศร้าทัง้ หมด ด้วยการยกปืนใน
มือขึน้ มาจ่อทีขมั
่ บ ในขณะทีด่ วิษได้แต่ประหลาดใจว่าปืนทีเมื
่ อ่ ครูเขา
่ เหน็บเอา
ไว้ทีเอว
่ ไปอยูใน
่ มือของอีกฝ่ายได้อย่างไร ชัว่ วินาทีนัน้ ภาณีก็ลัน่ ไกใส่ขมับตัวเอง
เสียงปืนดังลัน่ จนหูเขาอือ้ อึงไปหมด ในขณะทีดวิ
่ ษตกอยูใน
่ อาการตะลึงงัน ตา
เบิกกว้างจ้องมองร่างของภาณีที่ล้มลงนอนคว่ำหน้าจมกองเลือด พอตั้งสติได้
เขาก็รีบพุง่ ตัวเข้าไปพลิกร่างทีน่ อนนิง่ ให้หงายขึน้ แต่เขาก็ต้องร้องขึน้ สุดเสียง
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ด้วยความตกใจสุดชีวติ เมือ่ ร่างทีน่ อนจมกองเลือดนัน้ หาใช่ภาณี แต่กลับกลาย
เป็นแขรวินท์คนรักของเขานั่นเอง
“ไม่จริง…”
ดวิษร้องตะโกนลัน่ สุดเสียง แล้วสะดุง้ พรวดขึน้ นัง่ พร้อมกับพบว่าตัวเอง
ยังอยูบน
่ ทีน่ อน ทีแ่ ท้ทัง้ หมดทีเห็
่ นเป็นแค่ฝันร้าย หากแต่เป็นความฝันทีเหมื
่ อน
จริงมากจนใจยังเต้นแรงไม่หยุด ทันใดนัน้ เขาก็ได้ยินเสียงหัวเราะเบาๆ แหบพร่า
ของผูห้ ญิงแว่วเข้ามาในหู ก่อนจะรูส้ กึ หนาวยะเยือกไปถึงขัว้ หัวใจอีกครัง้ เมือ่
เหลือบมองนาkิกาบนผนังที่เข็มสั้นและเข็มยาวบอกเวลาสองยามพอดี…
***
แขรวินท์ไม่รูต้ วั ว่าเมือ่ วานนีทำไม
้ ถึงพูดอะไรโง่ๆ แบบนัน้ ออกไป ไม่เข้าใจ
ตัวเองเลยว่าเพราะอะไรจูๆ่ ก็พาลกับดวิษด้วยเรือ่ งไม่เป็นเรือ่ ง จนวันนีต้้ องนัด
ชิดชมัยออกมาคุยให้หายเครียด พอเจอหน้าเพื่อนสาวก็เปิดเข้าประเด็นอย่าง
ไม่อ้อมค้อม
“ทะเลาะกันมาใช่มั้ย”
“ก็แค่หึงมากไปหน่อย”
แขรวินท์รับสารภาพไปตรงๆ จนเพือ่ นสนิทไม่อยากเชือ่ หูตัวเอง นีหรื
่ อ
คือเรื่องสำคัญของแขรวินท์ที่ลงทุนขนาดชวนมาเลี้ยงข้าวกลางวันเพื่อขอคำ
ปรึกษา
“คิดมากไปแล้ว ผูช้ ายอย่างเด แกไม่ต้องไปหึงเลย เขาไม่มีทางนอกใจ
เด็ดขาด”
“ก็มันอดคิดไม่ได้นีนา
่ พอได้ยินชือ่ ยัยภาณี แฟนเก่าของเขา ฉันก็ปรีด๊
แตกเลย”
ชิดชมัยสนิทสนมกับแขรวินท์มาตั้งแต่เรียนมหาวิทยาลัย จึงรู้จักนิสัย
เพื่อนรักดีว่าไม่ใช่คนไม่มีเหตุผล แต่ทำไมจะต้องหงุดหงิดด้วยเรื่องไม่ใช่เรื่อง
แบบนี้ ยิ่งเป็นเรื่องผู้หญิงที่ชื่อภาณีด้วยแล้ว ในสายตาของชิดชมัยแทบจะ
เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำ เพราะคนหยิง่ ในศักดิศ์ รีอย่างภาณี ไม่มีวันหวนกลับ
มาหาผูช้ ายทีไม่
่ ได้รักตัวเองอย่างเด็ดขาด มากไปกว่านัน้ ด้วยเซ้นส์ทีสั่ มผัสได้
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ดวิษเป็นผูช้ ายทีไม่
่ เหมือนผูช้ ายทั่วไป เขาไม่มีทางวอกแวก หรือปันใจไปให้
ใครอื่นอย่างแน่นอน
“ยัยภาณีเป็นแฟนเก่าทีไ่ หนล่ะ ฉันเคยช่วยแกสืบมาหมดแล้วไงว่ายัยนี่
ชอบเดข้างเดียว”
“ก็ไม่รูเหมื
้ อนกัน เชือ่ มัย้ …อยูดี่ ๆ มันก็เหมือนมีใครมากระซิบบอกทีข้่ าง
หูว่า อย่าไว้ใจนะ อย่าไว้ใจเด็ดขาด ระวังคนที่ชื่อภาณีให้ดี”
แขรวินท์เสียงอ่อยลง เพราะรูแก่
้ ใจว่าคำแก้ตวั ทีฟั่ งไม่คอ่ ยขึน้ ของตัวเอง
ยากจะทำให้ใครเห็นใจ แต่กลับยิ่งทำให้หล่อนกลายเป็นคนงี่เง่ามากกว่าเดิม
“ฉันว่าจิตใต้สำนึกแกคงมีปัญหาแล้วละ นี่แกอิจฉาที่ยัยภาณีสวยกว่า
เก่งกว่า และก็รวยกว่าใช่ไหม”
ชิดชมัยวิเคราะห์อย่างจริงจัง และตรงประเด็นจนแขรวินท์ปฏิเสธไม่ได้
หล่อนไม่มีอะไรไปสูอี้ กฝ่ายได้จริงๆ แต่ทีไม่
่ เคยนึกถึงมาก่อนเพราะความคิดนี้
ถูกกดเอาไว้ เหมือนทีเคย
่ อ่านหนังสือแนวจิตวิทยาเล่มหนึง่ นักเขียนได้บอก
ไว้ว่า คนเรามักฝังความผิดหวังหรือปมด้อยต่างๆ รวมไปถึงจิตใต้สำนึกทีเลว
่
ร้ายเอาไว้ในส่วนทีลึ่ กทีส่ ดุ โดยไม่รูต้ วั และมันจะส่งผลต่อพฤติกรรมทีแสดงออก
่
ตัวอย่างเช่นศิลปินหลายคนเวลาจะต้องขึน้ เวทีใหญ่ๆ มักมีอาการตืน่ เต้น ก็เป็น
ผลมาจากปมที่ฝังไว้ในใจ จนต้องมีการบำบัดรักษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราว
“สรุปฉันเป็นโรคจิตใช่มั้ย ทำยังไงดีล่ะเหมียว”
“ไม่ต้องทำอะไร แค่โทร. ไปขอโทษเดเท่านั้นเอง” ชิดชมัยสรุปสั้นๆ
แต่แขรวินท์รีบโวยวาย
“ไม่ได้นะ เออ…คือฉันเป็นผู้หญิงนะแก”
“นีอย่
่ าบอกนะว่าเป็นผูห้ ญิงทำผิด ก็ต้องให้ผูช้ ายมาขอโทษ เรือ่ งแบบนี้
คิดได้ไงยะ ถามตรงๆ ดีกว่า แกรักเดหรือเปล่า”
“รักสิ…”
เรือ่ งนีแขรวิ
้ นท์สามารถตอบได้ทันทีโดยไม่ต้องคิด แต่สำหรับเรือ่ งทีเกิ
่ ด
ขึ้นหล่อนก็ยังคิดไม่ตกอยู่ดีว่าจะแก้ไขอย่างไร
“ถ้ารักก็จัดการทำตามที่หัวใจสั่งพอ จะคิดมากทำไมยะ กี่คู่แล้วที่คิด
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เยอะ สุดท้ายก็จบไม่เป็นท่าทุกราย”
ชิดชมัยลงทุนพูดหนักขนาดนี้แล้ว แต่แขรวินท์ก็ยังมีท่าทางลังเลอีก
เพือ่ นสาวจึงหมดความอดทน คว้าโทรศัพท์มือถือของอีกฝ่ายมากดโทร. หาดวิษ
“จะทำอะไรน่ะ…” แขรวินท์พยายามยืน่ มือไปแย่งโทรศัพท์คืน แต่ชิดชมัยรีบยกมือห้าม
“อย่ายุ่ง…”
หญิงสาวถูกเอ็ดดังลัน่ ร้าน จึงได้แต่ทิง้ ตัวพิงพนักเก้าอีอย่
้ างอ่อนใจ ก่อน
จะหน้าเจือ่ นปนสับสนเมือ่ ได้ยนิ เพือ่ นรักส่งเสียงหวานคุยกับปลายสายอย่างเป็น
กันเอง
“เดเหรอ…นี่เหมียวเอง ไม่ได้เจอกันนานเลยนะ”
***
ได้เพือ่ นรักช่วยเป็นกาวใจ ทำให้สถานการณ์กลับมาเหมือนเดิม พอรู้
ว่าดวิษมีนัดคุยงานทีบริ
่ ษทั ของพีเขย
่ แขรวินท์จึงเดินทางไปพบ แต่ก่อนจะแยก
กันชิดชมัยไม่วายกำชับอย่างจริงจังว่า
“ถ้าแกไม่รู้จักให้โอกาสตัวเอง ก็อย่าหวังว่าใครจะมาช่วยอีกเลยนะ”
“จ้ะ…ขอบใจนะเหมียว”
ชิดชมัยพูดถูก หล่อนคงมัวแต่ห่วงความรู้สึกตัวเองมากเกินไปจนมอง
ข้ามความจริง และสิ่งสำคัญที่สุดคือการไม่ยอมเปิดใจ ชีวิตคู่ที่อ่อนแอไม่ได้
เริ่มต้นจากความไม่ไว้ใจ แต่เกิดจากการไม่รู้จักคำว่าให้อภัยต่างหาก
แขรวินท์มาถึงบริษทั ของพีเขย
่ ก็ใกล้เวลาเลิกงาน ดวิษยังประชุมอยูกั่ บ
พี่ภูมิในห้อง แขรวินท์จึงถือโอกาสนั่งรอในห้องรับรอง ด้วยฐานะน้องภรรยา
ของเจ้านายทำให้บรรดาพนักงานให้ความเกรงใจเป็นพิเศษ และเมื่อนาkิกา
บอกเวลาเลิกงาน พนักงานต่างทยอยกันกลับไปจนหมด แต่ดวิษก็ยังอยู่ใน
ห้องทำงานของพีเขย
่ แขรวินท์เริม่ เบือ่ กับการต้องนัง่ รอเฉยๆ จึงขยับตัวผุดลุก
ผุดนัง่ อยูหลาย
่ ที และเมือ่ ในห้องทำงานไม่เหลือใครแล้ว หล่อนจึงออกมาเดิน
สำรวจไปรอบๆ แก้เซ็ง
เดิมทีพีภู่ มเป็
ิ นผูร้ บั เหมาก่อสร้างธรรมดาๆ รับงานโครงการประเภทตึก-
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แถว ทาวน์เฮาส์ แต่เพราะความขยันและโชคช่วยมีเจ้านายดีคอยสนับสนุน วันนี้
พี่ภูมิได้เป็นเจ้าของกิจการรับเหมาที่ได้สัมปทานกับหน่วยงานของรัฐมากมาย
มีพนักงานประจำออฟฟิศหลายสิบคนต้องดูแล และช่วงหลังงานเข้ามามากจน
แทบไม่มีเวลาจนกลายเป็นเหตุให้เกิดปัญหาครอบครัว
แขรวินท์มาหยุดยืนทีเคาน์
่ เตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึง่ มีแต่โต๊ะโล่งๆ เพราะ
เจ้าของเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อวันก่อน และความสนใจก็สะดุดเมื่อเสียงประตูห้อง
ทำงานของพีเขย
่ เปิดออกพร้อมกับเห็นคนรักเดินออกมาด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
หากแต่พอดวิษเห็นหล่อนเท่านั้น สีหน้าของเขาก็เปลี่ยน และส่งยิ้มกว้างทัก
ขึ้นด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน
“เป้มารอนานหรือยัง”
“เอ่อ…สักพักแล้วละ”
แขรวินท์ตอบอ้อมแอ้มไม่ค่อยเต็มเสียงนัก เพราะยังละอายใจกับเรื่อง
ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน แต่ดวิษไม่มีท่าทีว่ายังโกรธ หรือไม่พอใจเลยแม้แต่น้อย
เขาเข้ามาจับมือหล่อนบีบแทนคำพูดเพื่อให้สบายใจ
“อ้าว ยัยเป้ มาได้ยังไงนี่…”
ก่อนจะมีคำพูดใดๆ ออกมา พี่เขยก็ส่งเสียงทักทายขัดจังหวะเสียก่อน
แขรวินท์รีบหันไปยิ้มและทักทายกลับอย่างสนิทสนม
“สวัสดีค่ะพี่ภูมิ เป้มาหาเด”
“แหม…ห่างกันไม่ได้เลยนะคู่นี้”
พี่ภูมิแซว แล้วเดินเข้ามาโอบไหล่ดวิษอย่างเป็นกันเอง ก่อนจะเลื่อน
มือมาจับศีรษะแขรวินท์อย่างเอ็นดู
“พี่ภูมิอย่ามาล้อเป้เลย เลิกงานก็รีบกลับบ้านได้แล้ว อย่าปล่อยให้พี่
แป๋มรอนาน เดี๋ยวจะหาว่ามีอะไรเป้ไม่บอกนะ”
ภูมหัิ วเราะในลำคอหึๆ แล้วถือโอกาสเปลีย่ นเรือ่ งชวนดวิษและแขรวินท์
ไปหาอะไรกินกันก่อนจะกลับ แต่แขรวินท์รีบปฏิเสธเพราะสังเกตว่าสีหน้าคนรัก
เหมือนมีเรือ่ งไม่สบายใจบางอย่าง ทัง้ ยังไม่ยอมพูดจาอะไรนอกจากกระตุกยิม้
ที่มุมปากอย่างเจื่อนๆ เท่านั้นเอง
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แขรวินท์ถือโอกาสถามเมื่อพี่เขยเดินกลับเข้าไปในห้องแล้ว
“เป็นอะไรไปคะ ยังโกรธอยู่หรือเปล่า”
“เปล่า…เดไม่เคยโกรธเป้”
“เออ…ขอโทษเรื่องเมื่อวานจริงๆ เป้เป็นคนผิดเองแหละ”
“ช่างมันเถอะ เดลืมไปแล้วละ เราไปกันเถอะ…”
ได้ยนิ อย่างนีแขรวิ
้ นท์ก็ค่อยสบายใจขึน้ หน่อย รูส้ กึ โล่งจนตัวเบาเหมือน
ยกภูเขาออกจากอก ที่ได้ความเข้าใจกลับคืนมาอีกครั้ง

๓
ในความรักมักมีความเห็นแก่ตวั ซ่อนอยู่ ทุกคนย่อมอยากให้คนรักเอาใจ
ใส่ ต้องการให้คนทีร่ กั มองเห็นความสำคัญของตัวเองเป็นอันดับแรกเสมอ จน
บางครัง้ ความอยากได้เหล่านัน้ แหละ ทำให้หลายคนหลงลืมทีจะ
่ ใส่ใจอีกฝ่าย ให้
เทียบเท่ากับที่รู้สึกต่อตัวเอง
แขรวินท์ก็เป็นเช่นเดียวกัน
หล่อนไม่ใช่คนมีบุคลิกโดดเด่น ยังเป็นผูห้ ญิงทีต้่ องแสวงหาความมัน่ ใจ
ให้ตัวเองเสมอ ถึงแม้วา่ ดวิษจะให้ความรักกับหล่อนมากมายแค่ไหนก็ตาม สิง่
ทีหลบ
่ เร้นอยูลึ่ กๆ ในใจก็คือความหวาดกลัว กลัวว่าสักวันเขาจะตีจากไปด้วยเหตุผล
ร้อยแปดเท่าที่จะนึกได้
ถึงแม้ความรักของเขาและหล่อนจะเกิดขึน้ อย่างช้าๆ แล้วใช้เวลาในการ
คบหาอยู่หลายปี กว่าจะตกลงปลงใจร่วมกันสร้างครอบครัว ท่ามกลางเสียง
ชืน่ ชมของคนรอบข้างถึงความเหมาะสม หากแต่ในความเหมาะสมทีใครๆ
่ ชืน่ ชม
นั้น ในใจของแขรวินท์กลับอ่อนไหวโดยไม่รู้ตัว
“มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่า”
หล่อนหันไปถามเขาหลังจากปล่อยให้ความเงียบทำงานอยูนาน
่ แขรวินท์
จับสังเกตได้ว่าตั้งแต่ออกจากบริษัทของพี่เขยด้วยกัน ตลอดเวลาที่กินมื้อค่ำ
จนเดินทางกลับ ดวิษแทบจะไม่มียิ้มออกมาจากใจให้เห็นเลย รอยยิ้มจืดๆ
หรือคำสนทนาระหว่างร่วมทางเป็นแค่การพยายามกลบเกลือ่ นเพือ่ ทำให้หล่อน
สบายใจแค่นั้นเอง…
ทันทีทีรถ
่ จอดเทียบทีหน้
่ าบ้าน แขรวินท์จึงโพล่งถามออกไปด้วยความ
เป็นห่วง แต่คำตอบที่ได้กลับทำให้หล่อนต้องลอบถอนใจ
“ไม่มีอะไร…”
เขากำลังโกหกอีกแล้ว เวลามีปัญหาทีไร ดวิษไม่เคยบอกให้ใครรู้ เขา

บ่วงเงารัก
๒๙

พร้อมจะจัดการทุกอย่างด้วยตัวเอง จนบางครั้งปัญหาทุกอย่างก็คลี่คลายลง
โดยที่คนรอบข้างไม่รู้ตัวเลย
“เดน่าจะไว้ใจเป้บ้าง”
“ไม่มีอะไรจริงๆ แต่เดดีใจมากเลยนะที่เป้เป็นห่วง…”
“คนเป็นห่วง กับคนที่ถูกห่วง ความรู้สึกมันแตกต่างกันมากเลยนะ”
สิ่งที่แขรวินท์ตัดพ้อออกไป คือความรู้สึกลึกๆ ที่เกิดขึ้นในเวลานี้จริงๆ
หล่อนก็แค่ต้องการยืนข้างๆ เขาเวลาที่มีปัญหา คอยแบ่งเบาไม่ใช่จะคอยเป็น
ผู้รับเพียงฝ่ายเดียว แต่ดวิษไม่ทันได้ฉุกคิดว่าความหวังดีของหล่อนนั้นจะเจือ
ด้วยความหวัง จึงเลือกใช้ความเข้าใจเดิมๆ ตัดสินทุกอย่างตามความเคยชิน
“อ้าว…ก็ถึงได้บอกว่าดีใจที่เป้เป็นห่วงยังไงล่ะ…”
หล่อนไม่ได้ต้องการคำชม หรืออยากให้เขาขอบคุณเลยสักนิด บางครัง้
การเป็นคนดีแบบที่ทุกอย่างต้องอยู่บนความถูกต้องเสมอ ไม่เคยแม้แต่จะคิด
ทำให้ใครต้องลำบากใจของคนรัก ก็ทำให้แขรวินท์อึดอัดโดยไม่รู้ตัวได้เช่นกัน
“หยุดพูดเรื่องนี้กันดีกว่า เป้เข้าบ้านแล้ว…ขับรถกลับดีๆ ล่ะ”
เพิง่ คืนดีกันไม่กีชั่ ว่ โมงก็ไม่อยากจะมีเรือ่ งให้ต้องขุน่ ใจกันอีก แขรวินท์
ถือโอกาสจบการสนทนาด้วยการบอกลาแล้วลงจากรถ หล่อนยืนรอจนดวิษ
ขับรถลับสายตาไป จึงหันหลังกลับมา และก้าวผ่านประตูรัว้ เข้าไปข้างใน แต่
ฝีเท้าค่อยๆ ก้าวช้าลงเมื่อเห็นพี่เขยเดินตรงเข้ามาหา
“กลับซะค่ำเชียว ไปไหนกันมาล่ะ…”
“ไปทานอะไรกัน แล้วก็กลับค่ะ”
“แล้วทำไมไม่ชวนแฟนเข้ามานั่งในบ้านก่อน”
ภูมถาม
ิ ยิม้ ๆ แขรวินท์ยักไหล่ตอบเรียบๆ เพราะยังไม่หายเซ็งสักเท่าไหร่
“เขาต้องรีบกลับบ้าน”
“พักนี้พี่ว่าเดดูแปลกๆ นะ วันนี้คุยเรื่องงานก็ใจลอย”
“งั้นเหรอคะ”
หรือว่ามีอะไรทีหล่
่ อนไม่รูจริ
้ งๆ แขรวินท์ตาโตด้วยความสนใจ แต่พีเขย
่
ไม่ยอมเล่าต่อ กลับหยุดความสนใจของหล่อนด้วยเสียงหัวเราะ
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ง่ายๆ ”

“สงสัยจะห่วงแฟนมากละสิ พีล้่ อเล่นน่ะ…คนอย่างดวิษมีเหรอจะใจลอย

“โธ่…พี่ภูมิล้อเป้อีกแล้ว”
แขรวินท์แสร้งทำหน้างอแล้วเดินเข้าบ้าน ภูมิหัวเราะตามหลังอย่าง
อารมณ์ดี ครั้นพอก้าวมาทันกันก็เอ่ยขึ้นว่า
“ใกล้จะวันแต่งงานแล้ว มีอะไรให้พี่ช่วยหรือเปล่า”
“ตอนนี้ยังไม่รู้ แต่ใกล้ๆ ต้องมีแน่ๆ …”
แขรวินท์ฉีกยิ้มกว้างแทนคำขอบคุณ แล้วขอตัวเลี่ยงขึ้นไปที่ห้องพัก
ปล่อยให้พี่เขยมองตามอย่างรู้สึกดีๆ ก่อนที่รอยยิ้มจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสับสน
เมือ่ เกิดอาการแปร่งๆ ขึน้ ทีใจ
่ จนภูมเอง
ิ รีบดึงตัวเองกลับมาก่อนทีความคิ
่
ดจะ
เตลิดไปมากกว่านี้
***
แขรวินท์ไม่ได้นึกชอบบ้านหลังนี้มาตั้งแต่แรก แต่หล่อนไม่สามารถ
ทัดทานดวิษได้ เพราะเขาเป็นเจ้าของเงิน เรือ่ งนีด้ วิษก็รูดี้ จึงพยายามตกแต่ง
บ้านให้ถูกใจหญิงสาว เพื่อที่แขรวินท์จะได้เปลี่ยนความรู้สึกที่มี
อีกเดือนครึง่ เท่านัน้ ก็จะเป็นวันสำคัญสำหรับหล่อนและเขาแล้ว สำหรับ
แขรวินท์รูส้ กึ ว่าเวลาเดินเร็วเหลือเกิน ยังมีอีกหลายเรือ่ งทีต้่ องเตรียมตัว รวม
ทัง้ เรือ่ งเตรียมใจกับการเปลีย่ นสถานะตัวเอง ช่วงนีทั้ ง้ เพือ่ นและพีสาว
่ พากันให้
ข้อคำแนะนำดีๆ ในการใช้ชีวติ คู่ จนแขรวินท์เริม่ หวัน่ ใจว่าตัวเองจะเป็นแม่บา้ น
ที่ดีได้แค่ไหน
วันนีเป็
้ นอีกวันทีมี่ ความสุขมาก เพราะหล่อนกับดวิษไปถ่ายรูปแต่งงาน
ด้วยกัน แขรวินท์ถึงกับน้ำตาคลอเมื่ออยู่ในชุดเจ้าสาวด้วยความคิดถึงมารดา
ถ้าท่านยังมีชีวิตอยู่คงจะดีใจมากที่เห็นลูกสาวคนเล็กเป็นฝั่งเป็นฝา หลังจาก
เสร็จภารกิจแล้วดวิษชวนหล่อนไปนัง่ พักทีเรื่ อนหอซึง่ เป็นทางผ่านให้หายเหนือ่ ย
ก่อน แล้วจะไปส่งทีบ้่ านในตอนค่ำ พอมาถึงแขรวินท์ก็เกิดความคิดอยากเข้า
ครัวโชว์ฝีมือทำอาหารเย็น ชิมลางหน้าที่แม่บ้านสักมื้อ ดวิษจึงอาสาออกไป
ซื้อของสดที่ตลาดหน้าปากซอยซึ่งมีขายของตั้งแต่เช้าถึงเย็น ระหว่างรอนั้น

