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เจ้าบ่าวจ�ำยอม

“เข ้าไปสิ จะท�ำชักช้าอืดอาดยืดยาดท�ำไม”

เสียงตวาดของคนทีย่ นื อยู่ดา้ นหลังท�ำให้ร่างเล็กในชุดเจ้าสาว
ถึงกับสะดุง้ โหยง ก่อนจะรีบก้าวเข ้าไปในห ้องหอทีถ่ กู ตกแต่งเอาไว ้
อย่างสวยงาม ด้วยอาการสั่นและตกใจจนท�ำอะไรไม่ถกู ไปชั่วขณะ
ร่างสู งใหญ่ของเจ้าบ่าวหมาดๆ ก้าวตามเขา้ มาในหอ้ งทันที
ก่อนจะดึงประตูให้ปิดลงด้วยความรุนแรง ก้าวไปนั่งบนเตียงกว ้าง
ทีโ่ รยกลีบดอกไม ้ด้วยสีหน้าไม่สบอารมณ์เท่าไรนัก พร้อมกับหยิบ
พวงมาลัยทีค่ ล ้องคอออกด้วยสีหน้าบูดบึ้ง
ดนัท ธ์ ฤทธิ เ ดชเดชากุล เจ้า ของธุ ร กิจ อสัง หาริม ทรัพ ย์
ผู้มั่งคั่งวัยสามสิบหา้ ปี ไม่คิดไม่ฝนั ว่ามาก่ อนว่าตัวเองจะมีวนั นี้
ใหต้ ายเถอะ...เขาไม่ชอบใจเลย ที่เรื่องกลายมาเป็ นแบบนี้ไปได้
ทว่าพอสบสายตากลมโตของเจ้าสาววัยเพียงสิบแปดปี แล ้ว ดนัทธ์
ก็อดทีจ่ ะสงสารเธอไม่ได้
“มานัง่ ตรงนี้สิ จะไปยืนทือ่ อยูต่ รงนัน้ ท�ำไม ยืนมาทัง้ วันทัง้ คืน
แล ้ว ไม่เมือ่ ยบ ้างเหรอ”
ดนัทธ์หนั ไปบอก ขวัญนลิน กัญชนก ไม่ใช่ส.ิ ..ตอนนี้เธอคือ
ขวัญ นลิน ฤทธิ เ ดชเดชากุ ล สาวน้อ ยวัย ใสใบหน้า อ่ อ นหวาน
ทีก่ ลายมาเป็ นภรรยาของเขาอย่างถูกต้องตามกฎหมายไปแล ้ว
“จริงสินะ เธอยังเด็กยังสาวเอ๊าะๆ อยู่เลยนี่นา ไหนเลย
จะเหนื่อยเท่ากับคนแก่อย่างฉัน”
ชายหนุ่มกล่าวประชดตัวเอง เพราะก่อนหน้านี้หนังสือพิมพ์
ทุกฉบับต่างก็ลงข่าวว่าเขาหลอกกินตับเด็กวัยละอ่อนอย่างขวัญนลิน
โอบขวัญ 5

อีกทัง้ แขกที่มาร่วมงานในคืนนี้ต่างก็ซุบซิบคุยกันจนเขา้ หูเขาไม่รู ้
กี่ครัง้ ต่อกี่ครัง้
ชายหนุ่ ม ถอนหายใจ จะโทษใครได้เ ล่า ถ า้ ไม่ ใ ช่ เ พราะ
ตัวเขาเอง หากเขาไม่ปล่อยใหฤ้ ทธิ์ของแอลกอฮอล์มามีอ ำ� นาจ
เหนือสติของตัวเอง เรื่องบ ้าๆ ทัง้ หมดในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นแน่
ดนัทธ์หนั มามองเจ้าสาวของตนแล ้วถอนหายใจอีกครัง้ เมือ่
เธอก้าวเข ้ามานั่งลงใกล ้ๆ หยิบพวงมาลัยสวยออกจากล�ำคอระหง
อย่างช้าๆ หากแต่ใบหน้านัน้ กลับเรียบเฉย และดูสงบเสงีย่ มเจียมตัว
เป็ นอย่างมาก
ทัง้ โกรธ ทัง้ สงสาร ดนัทธ์บอกตัวเอง หากแต่ทกุ อย่างไม่อาจ
ย้อนคืนมาได้ อนาคตต่อจากนี้ต่างหากทีเ่ ขาต้องคิดว่าจะท�ำเช่นไร
ต่อไป เพราะเจ้าสาวของเขายังเด็กนัก และเขาก็อยากใหเ้ ธอได้มี
อนาคตทีด่ กี ว่านี้
“ขวัญนลิน”
“คะ…” สาวน้อยหันมามองเขาตาแป๋ ว ท�ำเอาชายหนุ่มถึงกับ
ใจเต้นแรงอย่างไม่ทราบสาเหตุ แต่กเ็ พียงครู่เดียว เพราะเขาไม่คดิ
จะรูส้ กึ อะไรกับเด็กทีอ่ ายุห่างกันมากขนาดนี้
สิบเจ็ดปี ไม่โดนข ้อหาพรากผู ้เยาว์กถ็ อื ว่าบุญแค่ไหนแล ้ว...
“รูใ้ ช่ไหม ว่าหญิงชายแต่งงานกันแล ้วจะต้องท�ำยังไง”
“รูค้ ่ะ ลินรูว้ า่ จะต้องท�ำยังไง”
พูดจบหญิงสาวก็ลุกขึ้นจากเตียงนอนทันที ก่ อนจะยื่นมือ
ไปทางด้านหลังชุดเจ้าสาว แล ้วรูดยาวลงมาด้วยความยากล�ำบาก
เพราะเอื้อมมือไม่ถงึ ท�ำเอาเจ้าบ่าวสุดหล่อถึงกับอ้าปากค้าง
“เฮ้ย...นี่เธอจะท�ำอะไรของเธอ”
ดนัทธ์อทุ านออกมาด้วยความตกใจ ก่อนจะลุกขึ้นไปโอบกอด
ร่างบางเอาไว ้ แล ้วจับมือเธอให ้หยุดท�ำอะไรบ ้าๆ ต่อหน้าเขาแบบนี้
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เสียที

“เด็กบ ้า! ท�ำอะไรของเธอนี่ฮะ”
“ลินจะบริการคุณ คุณนัทธ์ตอ้ งการแบบนี้ไม่ใช่หรือคะ”
ยังจะมีหน้ามาถามแบบนี้อีก ดนัทธ์เข่นเขี้ยว ก่ อนจะจับ
ร่างบางให้หนั มาเผชิญหน้ากัน จ้องมองลงไปยังดวงตากลมโตด้วย
ความรูส้ กึ โมโหทีส่ ุด
“จะบา้ เหรอไง เธอก็รู้น่ีนา ว่าเราสองคนแต่งงานกันเพราะ
อะไร”
“จะเพราะอะไร ชีวติ ของลินก็เป็ นของคุณนัทธ์แล ้วนี่คะ”
สาวน้อยบอกทัง้ น�ำ้ ตา ใช่ ว่าเธอเองจะอยากมีชีวิตแบบนี้
การเป็ นภรรยาของมหาเศรษฐีอย่างดนัทธ์ มันไม่ใช่สง่ิ ทีเ่ ธอถวิลหา
เลยแม ้แต่นอ้ ย
“งัน้ ก็ให้ฉนั ตัดสินใจสิขวัญนลิน”
เสียงดุๆ ท�ำใหส้ าวน้อยนิ่งเงียบทันควัน ก่ อนจะหวีดร้อง
ออกมาเบาๆ ด้วยความตกใจ เมือ่ จู่ๆ ดนัทธ์ก็ชอ้ นอุม้ เธอไปวาง
บนเตียงด้วยสีหน้าเครียดๆ
“ฉันจะไม่ทำ� อะไรเธอทัง้ นัน้ เราสองคนจะไม่มคี วามสัมพันธ์
บนเตียงกันอีกเด็ดขาด”
“ว่าไงนะคะ” สาวน้อยอุทานออกมาด้วยความตกใจ ในขณะที่
ดนัท ธ์เ สยผมยุ่ ง ๆ ใบหน้า หล่ อ เหลาของเขาดู เ คร่ ง เครี ย ดจน
ขวัญนลินเดาใจไม่ออก
“เราสองคนจะแยกกันอยู่ เธอยังเด็กนะขวัญนลิน ฉันไม่อยาก
เป็ นเฒ่าหัวงูทำ� ลายอนาคตเธอ”
แต่ว่า...เขาท�ำลายเธอไปแลว้ นี่นา ทัง้ พรหมจรรย์ ทัง้ ชีวติ
ของเธอ ขวัญนลินคิดอย่างชอกช�ำ้ ใจ แต่ ถึงกระนัน้ อยู่กบั เขา
ในฐานะภรรยาก็ยงั ดีกว่าตกเป็ นนางบ�ำเรอของใครต่ อใคร ที่ลุง
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กับป้ าสะใภ ้เทีย่ วประเคนให ้เพือ่ แลกกับเงิน
ชีวติ ของขวัญนลินรันทดนัก เธอเป็ นเด็กก�ำพร้าที่ลุงกับป้ า
รับมาเลี้ยงตัง้ แต่สองขวบ หลังจากปู่เสียชีวติ ด้วยโรคร้ายไป ลุงกับป้ า
ส่งเธอใหเ้ รียนจนจบชัน้ มัธยมปลายเมื่อเดือนก่ อน หลังจากนัน้
ก็พาเธอตระเวนไปทั่ว ไม่มหี ลักแหล่งเลยสักที่
จนกระทั่งสองอาทิตย์ก่อน บนเรือส�ำราญขนาดใหญ่ ทีท่ ำ� ให ้
ขวัญนลินได้พบกับดนัทธ์ บุรุษทีแ่ ตกต่างจากเธอราวฟ้ ากับเหว
“คุณนัทธ์จะทิ้งลิน จะไม่รบั ผิดชอบลินเหรอคะ”
ค�ำถามตรงไปตรงมาท�ำใหด้ นัทธ์สะอึก ไม่รูจ้ ะตอบเธอว่า
อย่างไร แต่เขาอยากมีเมียตอนนี้เสียเมือ่ ไรล่ะ โดยเฉพาะเมียที่
ยังอยู่ในวัยเด็กเช่นนี้
“เสียสินสอดไปตัง้ เยอะ จะให้ท้งิ ง่ายๆ ได้ยงั ไง ฉันไม่ท้งิ เธอ
ง่ายๆ หรอกนะขวัญนลิน แต่ว่าตอนนี้ทงั้ เธอและฉันเราต่างก็ยงั
ไม่พร้อม”
“แต่...แต่วา่ เรา เอ่อ...มีอะไรกันแล ้วนี่คะ” พูดไปก็แสนอาย
แต่ขวัญนลินปฏิเสธความจริงไม่ได้ ชายคนแรกทีน่ อนเปลือยกาย
แล ้วกอดเธอทัง้ คืนก็มเี พียงเขาคนเดียวเท่านัน้
“สาวน้อย...คืนนัน้ ถา้ ฉันไม่เมา และเธอไม่โดนวางยา ฉัน
สาบานว่ามันจะไม่มเี รื่องบา้ ๆ แบบนัน้ เกิดขึ้นแน่ แต่ถงึ อย่างนัน้
ฉันก็จะไม่มวี นั ใช้มนั เพือ่ ท�ำลายอนาคตเธอเด็ดขาด”
“แต่ลนิ …” สาวน้อยอึกอัก ไม่รูว้ า่ เขาก�ำลังคิดอะไรอยู่ในใจ
กันแน่
“ฉันรูว้ า่ เธอไม่ได้มสี ว่ นรูเ้ ห็นในเรือ่ งนี้ขวัญนลิน เพราะฉะนัน้
ฉันจึงสงสารเธอไง ฉันไม่อยากเห็นผูห้ ญิงตัวเล็กๆ อย่างเธอต้อง
ตกอยูใ่ นฐานะเครือ่ งบ�ำเรอกามให้ใครต่อใครบนเรือล�ำนัน้ อีก ดังนัน้
ฉันจึงต้องท�ำแบบนี้ อีกอย่าง...ฉันเองก็ไม่มที างเลือก”
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ค�ำพูดของดนัทธ์ทำ� ใหข้ วัญนลินกลืนก้อนสะอื้นลงในล�ำคอ
พร้อมกับก้มหน้างุดเหมือนยอมรับในชะตากรรมทีเ่ กิดขึ้นกับตัวเอง
นาทีน้ ีเธอไม่มใี ครในชีวติ อีกแล ้ว นอกจากดนัทธ์เพียงคนเดียว
จะใหเ้ ธอไปไหนได้ ในเมื่อลุงกับป้ ายกเธอให้กบั เขาแลว้
มิหน�ำซ�ำ้ ยังหอบเงินค่าตัวเธอหนีหายเงียบไป ตัง้ แต่วนั ทีเ่ รือเข ้าฝั่ง
แล ้วทิ้งปัญหาทุกอย่างไว้ให ้ดนัทธ์เป็ นคนจัดการทัง้ หมด ซึง่ แน่นอน
ว่ามันไม่ใช่ความผิดของเขาแม ้แต่นิดเลย
“ลินขอโทษ ทีเ่ ป็ นสาเหตุใหค้ ุณต้องมารับผิดชอบลินแบบนี้
ขอโทษแทนลุงกับป้ า ทีท่ ำ� ให ้คุณต้องมาอับอายขายขี้หน้าใครต่อใคร
แบบนี้ดว้ ย”
ขวัญนลินพนมมือขึ้นมาไหว ้เขาเป็ นการขอโทษ จนชายหนุ่ม
อดที่จะยื่นมือมาลู บศี รษะของเธอไม่ได้ มันไม่ใช่ ความผิดของ
ทัง้ เขาและเธอ หากแต่คนทีผ่ ดิ คือนายประเวศและนางอ�ำภา ลุงกับ
ป้ าสะใภ ้ของเธอต่างหาก
หากสองคนนั้น ไม่ ว างแผนชั่ ว ๆ เพื่อ แบล็ก เมล์เ ขาบน
เรือส�ำราญล�ำนัน้ เขากับเธอคงไม่มที างมาถึงจุดนี้ได้ ขวัญนลิน
ต่างหากทีน่ ่าสงสาร เพราะตกเป็ นเครื่องมือในการท�ำมาหากินของ
ลุงกับป้ า ด้วยความรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
“ช่างมันเถอะ อย่าไปพูดถึงคนใจร้ายสองคนนัน่ อีกเลย ฉันว่า
เธอรีบไปอาบน�ำ้ ก่อนดีกว่า ตอนนี้มนั ดึกมากแล ้ว ท่าทางอากาศ
จะหนาวมากด้วย เดีย๋ วเธอจะไม่สบายเอา”
ดนัท ธ์เ ปลี่ย นเรื่อ งกะทัน หัน ท�ำ เอาสาวน้อ ยถึง กับ งงงัน
มองเขาด้วยสายตามีคำ� ถาม แต่ถงึ อย่างนัน้ เธอก็ไม่กล ้าถามเขาอยูด่ ี
ว่าสรุปแล ้วเขาจะเอาอย่างไรกับเธอกันแน่
“หันหลังมา ฉันจะช่วยรูดซิปให้”
ขวัญนลินจ�ำต้องหันหลังให ้เขาแต่โดยดี เธอยินดีทจ่ี ะท�ำตาม
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ค�ำสัง่ เขาทุกอย่าง ตอนนี้ชวี ติ เธอเป็ นของเขาแล ้ว ไม่วา่ เขาจะสัง่ อะไร
เธอยินดีทจ่ี ะตามใจเขาทัง้ นัน้
ปลายนิ้ ว อุ่น สัม ผัส กับ แผ่ น หลัง เรีย บเนี ย น ก่ อ นที่ซิป จะ
เลือ่ นลงช้าๆ ท่ามกลางสายตาที่รอ้ นระอุของเจ้าบ่าว ขวัญนลิน
จะรู บ้ า้ งไหม ว่ากลิน่ หอมอ่อนๆ ในตัวของเธอมันก�ำลังท�ำใหเ้ ขา
มือสั่นขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุ
บ ้าไปแล ้ว...เจ้าบ่าวเอ็ดตัวเอง พร้อมกับลุกขึ้นจากเตียง และ
ถอยห่างออกจากเธอทันที ราวกับกลัวสัญชาตญาณบางอย่างในตัว
ครัง้ เดียวก็พอแลว้ แค่ ครัง้ เดียวนั่นมันก็ทำ� ใหเ้ ขารู้สกึ ผิด
ต่อเธอจนไม่อยากจะแตะต้องเธออีก ถึงตอนนี้ขวัญนลินจะเป็ น
ภรรยาของเขาตามกฎหมายแลว้ ก็ตาม แต่เขาก็ไม่อาจท�ำร้ายเธอ
ด้วยความต้องการอันดิบเถื่อนของตัวเองได้ ขวัญนลินยังอ่ อน
ต่อโลกเกินไป เขาไม่อยากท�ำให ้เธอเจ็บ และร้องไห ้เหมือนเหตุการณ์
ในวันนัน้ อีกแล ้ว
“คุณนัทธ์จะไปไหนคะ”
สาวน้อยหันมาถามเขาด้วยความสงสัย เมือ่ เห็นว่าเขาท�ำท่า
จะเดินหนีออกไปดื้อๆ ชุดเจ้าสาวทีห่ ลุดเลือ่ นลงมาจนถึงกลางอก
ท�ำให ้ดนัทธ์แทบลืมหายใจ ก่อนจะรีบเบือนหน้าหนีแล ้วบอกกับเธอ
เสียงเข ้ม
“จะออกไปดู ความเรียบร้อยขา้ งนอก เชิญเธอตามสบาย
ได้เลยนะขวัญนลิน”
พูดจบก็หนั หลังให้ทนั ที ก่อนจะเปิ ดประตูหอ้ งออกไปอย่าง
รวดเร็ว ทิ้งใหเ้ จ้าสาวแสนสวยได้แต่มองตามหลังเขาออกไปด้วย
ความรู้สกึ น้อยใจ แม ้จะรูว้ า่ ตัวเองไม่มสี ทิ ธิ์เรียกร้องใดๆ จากเขา
เลยก็ตาม
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“ท�ำไมอยู่น่ีละ่ ครับนาย”

เสียงทักของคนทีเ่ ปิ ดประตูเข ้ามาท�ำให ้ดนัทธ์ทำ� หน้าเบือ่ หน่าย
ก่ อ นจะริน เหล า้ ยี่ห อ้ โปรดของตนลงไปในแก้ว แล ว้ ยกขึ้น ดื่ม
รวดเดียวด้วยความสับสนวุน่ วายในใจ
“วัน นี้ คื น เข า้ หอนะครับ ท�ำ ไมถึง ทิ้ง เจ้า สาวมานั่ ง ดื่ม ใน
ห ้องท�ำงานคนเดียวแบบนี้”
การันต์ เลขาฯ หนุ่ มวัยสามสิบปี เอ่ยถามเจ้านาย ก่อนจะ
เดินมารินเหล ้าใส่แก้วใหด้ ว้ ยใบหน้ายิ้มขัน เพราะรู้ว่าดนัทธ์กำ� ลัง
กลัดกลุ ้มกับเจ้าสาวทีถ่ กู ทิ้งไว้ในห ้องหอนั่นมากมายแค่ไหน
“แกก็รดู้ นี ่ีการันต์วา่ ท�ำไม ยังจะมาถามฉันอีก”
เจ้านายตอบเสียงขุ่น ส่งผลใหก้ ารันต์ถึงกับหัวเราะเบาๆ
คนไม่อยากมีเมีย พอมีข้นึ มาแล ้วน่าสงสารจริงๆ แต่จะใหเ้ ขาช่วย
อะไรได้เล่า ในเมือ่ เรื่องทุกอย่างมันบานปลายมาถึงขนาดนี้แล ้ว
ขวัญ นลิน สาวน้อ ยที่ไ ม่ รู ว้ ่ า โชคดีห รือ โชคร้า ยกัน แน่ ใ น
ความคิ ด ของการัน ต์ แต่ ท่ีแ น่ ๆ เธอได้ก ลายเป็ น ภรรยาของ
มหาเศรษฐีอย่างดนัทธ์ไปแลว้ ส�ำหรับเขาก็คิดว่าเป็ นโชคดีเสีย
มากกว่า
เมือ่ สองสัปดาห์ก่อน เขากับดนัทธ์เดินทางไปพักผ่อนโดย
เรือส�ำราญขนาดใหญ่ลำ� หนึ่ง ซึ่งเจ้าของเรือล�ำนัน้ เป็ นเพื่อนสนิท
ของดนัทธ์เอง และภายในเรือล�ำนัน้ ก็มบี ริการทุกอย่าง ไม่เว ้นแม ้แต่
บ่อนกาสิโน ซึง่ นักธุ รกิจและนักลงทุนต่างก็ใหค้ วามสนใจกันเป็ น
อย่างมาก
การัน ต์ช วนดนัท ธ์เ ข า้ ไปในบ่ อ นเพื่อ เป็ น การผ่ อ นคลาย
ความเครียด และทีน่ ั่น เขากับดนัทธ์ได้พบกับสาวน้อยหน้าหวาน
อย่างขวัญนลิน ซึง่ ติดสอยห ้อยตามลุงกับป้ าเข ้ามาด้วย
นายประเวศกับนางอ�ำภารู้จกั กับสารัชเพือ่ นสนิทของดนัทธ์
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ทัง้ คู่จงึ ได้รบั การแนะน�ำให้รจู้ กั กับดนัทธ์ในเวลาต่อมา ท�ำให ้ประเวศ
กับภรรยารูถ้ งึ ฐานะและชื่อเสียงของดนัทธ์ไปโดยปริยาย
“สองคนนัน้ ไม่น่าใช้แผนสกปรกกับเจ้านายเลยนะครับ”
ค�ำพูดของการันต์ทำ� ให ้ดนัทธ์ถอนหายใจ จะโทษสองคนนัน้
ฝ่ ายเดียวก็ไม่ได้ ต้องโทษทีต่ วั เขาเองด้วย ถา้ วันนัน้ เขาไม่เมาจน
ขาดสติ เรื่องทุกอย่างมันก็คงไม่เกิดขึ้น
คืนนัน้ ดนัทธ์เมาไม่เป็ นท่า แถมการันต์เองก็มวั แต่ ห้ ิวปี ก
สารัชไปส่งที่หอ้ งพัก เนื่องจากอีกฝ่ ายก็เมาหนักเช่นกัน สุดทา้ ย
สองผัวเมียนั่นก็อาสาหิ้วปี กดนัทธ์ไปส่งที่หอ้ งพักให ้ โดยที่ไม่มี
ใครคิดเฉลียวใจอะไรมาก่อนเลย
นายประเวศกับนางอ�ำภาไม่ได้พาดนัทธ์กลับไปทีห่ ้อง หากแต่
พาไปยังห ้องนอนของหลานสาวอย่างขวัญนลิน ซึง่ การันต์เองก็เพิง่ รู ้
ทีหลังว่าเธอถูกลุงกับป้ าวางยาปลุกเซ็กส์เพือ่ การนี้เช่นเดียวกัน
คนหนึ่งเมา อีกคนหนึ่งก็รอ้ นเร่าดั่งเปลวไฟ มีหรือทีด่ นัทธ์
จะอดใจไหว คืนนัน้ เขากลืนกินเธอทัง้ คืน จนกระทั่งฤทธิ์ยาใน
ตัวเธอหมดไป หลังจากนัน้ ลุงกับป้ าตัวร้ายของเธอก็โผล่เขา้ มา
ในตอนเช้าตรู่ แลว้ ร้องห่มร้องไห้โวยวายเสียงดัง เพื่อใหด้ นัทธ์
รับผิดชอบในตัวหลานสาว
ตอนแรกดนัทธ์คดิ จะใช้เงินปิ ดปาก แล ้วไล่คนพวกนี้ไปให ้พ ้น
จากชีวติ ของเขาซะ ทว่ากลับมีนกั ข่าวเขา้ มาเห็นเหตุการณ์พอดี
สุดท ้ายจึงบานปลายกลายเป็ นเรื่องราวใหญ่โต จนดนัทธ์ตอ้ งแกล ้ง
ออกปากว่าขวัญนลินคือคนรักทีก่ ำ� ลังจะแต่งงานด้วยเพือ่ สยบข่าว
นายประเวศกับนางอ�ำภาเรียกร้องเงินจากดนัทธ์สามล ้านบาท
เพือ่ ชดใช้ค่าเสียหายทีเ่ กิดขึ้น ซึง่ แน่ นอนว่าเขาเต็มใจให ้ แต่แล ้ว
เมือ่ เพือ่ นชายคนสนิทอย่างสารัชมากระซิบบอกอะไรบางอย่างกับเขา
ดนัทธ์กเ็ กิดอาการลังเลและคิดมากขึ้นมาทันที
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สารัชเล่าว่าก่ อนหน้านี้ นายประเวศกับนางอ�ำภาเสนอขาย
หลานสาวให้กบั ตนมาก่อน แต่สารัชไม่เอาด้วย เพราะเขามีภรรยา
และลูกอยูแ่ ล ้ว จึงกล่าวปฏิเสธออกไป นึกไม่ถงึ ว่าประเวศกับอ�ำภา
จะหันมาใช้วธิ สี กปรกกับดนัทธ์แทน
และถ า้ หากดนัท ธ์จ่ า ยเงิน ค่ า เสีย หายให ้ แล ว้ ปล่ อ ยให ้
ขวัญนลินติดตามลุงกับป้ าต่ อไป ไม่แน่ ว่าเธออาจจะถูกขายให ้
ใครต่อใครบนเรือล�ำนัน้ อีกแน่ เพราะประเวศกับอ�ำภาติดการพนัน
หนัก หมดเงินหมดตัวก็หาหยิบยืมเขาไปทั่ว จนสุดท ้ายต้องเร่ขาย
หลานสาวตัวเองให้กบั พวกเศรษฐีมเี งิน
ดนัทธ์สงสารเธอ จึงเสนอเงินห ้าล ้านให้กบั ประเวศและอ�ำภา
แต่มขี อ้ แมว้ ่าขวัญนลินจะต้องเป็ นสิทธิ์ของเขาคนเดียว และหา้ ม
ทัง้ สองคนมาวุ่นวายอีกเป็ นอันขาด ซึ่งแน่ นอนว่าทัง้ คู่ ยอมตกลง
และรับเงินไปอย่างหน้าชื่นตาบาน ทิ้งขวัญนลินหลานสาวใหอ้ ยู่กบั
ดนัทธ์โดยไม่คดิ เหลียวแลแม ้แต่นอ้ ย
ดนัทธ์พาขวัญนลินกลับมาบ ้านฤทธิเดชเดชากุลด้วย แต่ยงั
ไม่ทนั ที่เขาจะได้วางแผนว่าจะเอาอย่างไรกับเธอดี หนังสือพิมพ์
รายวันหัวหนึ่งก็ลงรูปเขากับขวัญนลินขึ้นหน้าหนึ่ง พร้อมกับพาด
หัวข่าวทีท่ ำ� เอาเขาแทบเข่าทรุดไปเลยทีเดียว
ชายหนุ่ ม จะไม่ ป วดหัว เลยถ า้ เผอิ ญ ข่ า วนี้ จะไม่ ไ ปถึ ง หู
ของมารดา ซึง่ แต่งงานใหม่และอาศัยอยู่ทางภาคเหนือของประเทศ
ตัง้ แต่บดิ าของเขาเสียชีวติ ไปเมือ่ หลายปี ก่อน
คะนึงนิจกับพ่อเลี้ยงเดชาผูเ้ ป็ นสามีใหม่บนิ กลับกรุงเทพฯ
ทันทีทร่ี ูข้ า่ ว พร้อมกับบังคับให ้เขาแต่งงานกับขวัญนลินทันที เพราะ
ท่านเองก็รอคอยเวลานี้มานานมากแล ้ว และอยากให ้ดนัทธ์แต่งงาน
มีครอบครัวเสียที อีกทัง้ พอท่านได้รูค้ วามจริงทัง้ หมด ท่านก็ย่งิ
สงสารและเห็นใจขวัญนลินหนักเขา้ ไปใหญ่ สุดทา้ ยก็กลายเป็ น
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ออกค�ำ สั่ ง ให เ้ ขาดู แ ลขวัญ นลิน ให้ดี ข อ้ หาที่เ ขาเป็ น คนท�ำ ลาย
ความสาวและอนาคตของขวัญนลินไปโดยปริยาย
“ช่างเถอะ ฉันผิดเองทีเ่ มาไม่ได้สติ ตอนนี้ทกุ อย่างมันเลยเถิด
มาถึงไหนต่อไหนแล ้ว จะโทษใครก็คงไม่มอี ะไรดีข้นึ ”
“แล ้วนายจะเอายังไงต่อล่ะครับ คุณลินเธอทัง้ น่ารักน่าสงสาร
ออกขนาดนี้” การันต์ถามเจ้านาย ซึ่งดนัทธ์เองก็ได้แต่ เงียบงัน
จนป่ านนี้เขาเองก็ยงั คิดไม่ออก ว่าจะเอาอย่างไรกับภรรยาสาวทีอ่ ายุ
ห่างกันถึงสิบเจ็ดปี คนนี้ดี
“เธอยังเด็กนะการันต์ ยังมีอนาคตทีส่ ดใสได้อกี และทัง้ ยัง
สามารถเจอใครทีด่ กี ว่าฉันมากมาย”
พูดจบก็ยกเหล ้าขึ้นดืม่ เมือ่ มองไม่เห็นว่าอนาคตของเขากับ
ขวัญนลินจะไปด้วยกันได้ เธอยังเด็กเกินไป สักวันเธออาจจะต้อง
เสียใจ ทีต่ อ้ งมาแต่งงานกับผู ้ชายทีอ่ ายุแก่กว่าเกินรอบอย่างเขา
“คุณแม่ละ่ ”
ชายหนุ่ มถามถึงมารดา ผู้ซ่ึงเป็ นแม่งานใหญ่ ในวันส�ำคัญ
ของเขาวันนี้ โดยมีพ่อเลี้ยงเมืองเหนืออย่างเดชาคอยเป็ นผู้ช่วย
อย่างดี ซึ่งแน่ นอนว่างานนี้มารดาของเขาเริงร่ ามาก เพราะท่าน
อยากได้ลูกสะใภ ้และหลานตัวน้อยมาอุม้ ชูอยู่หลายปี แล ้ว
คะนึงนิจกับพ่อเลี้ยงเดชาไม่มลี ูกด้วยกัน เนื่องจากพ่อเลี้ยง
เดชาเป็ นหมัน และอายุมากกันแล ้วด้วย เพราะฉะนัน้ ความรักและ
ความหวังทุกอย่างจึงถูกทุ่มลงมาทีด่ นัทธ์เพียงคนเดียว ซึง่ ดนัทธ์
ก็ได้แต่บา่ ยเบีย่ งมาตลอด เพราะชอบทีจ่ ะอยู่คนเดียวมากกว่า
“กลับเข ้าหอ้ งนอนกันแล ้วครับ ท่าทางจะเหนื่อยมาก ว่าแต่
เจ้านายเถอะครับ จะนั่งดืม่ อยู่น่ีจนถึงเช้าเลยหรือครับ”
“ช่างฉันเถอะ แกจะไปไหนก็ไปการันต์ ฉันอยากอยู่คนเดียว
เงียบๆ”
14 ภรรยาแถมรัก

“ก็ได้ครับก็ได้ งัน้ ผมไปนอนแล ้วนะครับ มีอะไรก็เรียกผมได้
ผมใหแ้ ม่บา้ นจัดหอ้ งพักไว้ให้ชนั้ ล่างนี่ละ ขับรถกลับบา้ นไม่ไหว
เมาเหมือนกันครับ” การันต์บอกเจ้านายด้วยรอยยิ้มแหยๆ ก่อนจะ
เดินออกจากหอ้ งไปหลังจากนัน้ ปล่อยให เ้ จ้านายนั่ งจมอยู่ ก บั
ความคิดของตนเองไปอย่างเลือ่ นลอย โดยหาบทสรุปไม่ได้สกั ที
มันต้องมีสกั ทางสิน่า ดนัทธ์บอกตัวเอง ก่อนจะยกแก้วเหล ้า
ขึ้นดืม่ ครัง้ แล ้วครัง้ เล่าพร้อมกับหาทางออกไปพร้อมๆ กัน แม่สาวน้อย
ขวัญนลิน เขาจะต้องมีวธิ จี ดั การกับเธอให้ได้

“อะไรนะคะ คุณจะให้ลนิ ไปเรียนต่อทีอ่ งั กฤษ”

ขวัญนลินอุทานออกมาด้วยใบหน้าซีดเซียว เพราะหลังจาก
รับประทานอาหารเช้าพร้อมหน้าพร้อมตากัน ดนัทธ์ก็ประกาศกับ
ทุกคนว่าจะส่งเธอไปเรียนต่อทีต่ ่างประเทศ
“หมายความว่ายังไงตานัทธ์ ท�ำแบบนี้ได้ยงั ไง นี่แกจะผลักไส
เมียไปอยู่ทอ่ี น่ื อย่างนัน้ เหรอ”
คะนึงนิจโวยวายขึ้นมาทันที หลังจากได้ยนิ ว่าลูกชายจะส่ง
ภรรยาไปเรียนต่อทีต่ ่างประเทศ ก่อนจะหันไปมองลูกสะใภ้ป้ายแดง
ที่เอาแต่นั่งก้มหน้าท�ำตาแดงๆ อยู่บนเก้าอี้ ด้วยสีหน้าเจ็บปวดที่
ถูกผลักไส
“มันจ�ำเป็ นนี่ครับคุณแม่ ลินเขายังเด็ก ผมอยากใหเ้ ขาไป
เรียนรู้โลกที่กวา้ งกว่านี้ อยากใหเ้ ขามีวชิ ามีความรู้ติดตัว จะได้
ไม่นอ้ ยหน้าใคร จะได้ไม่มใี ครมาดูถกู เธอได้”
“แกอย่ามาอ้างหน่ อยเลย แกอยากใหเ้ มียแกไปพน้ ๆ ก็ว่า
มาเถอะตานัทธ์ แม่นึกไม่ถงึ เลยนะ ว่าแกจะใจร้ายกับน้องแบบนี้
บอกมาตรงๆ ก็ได้วา่ แกรังเกียจน้องมัน”
“คุณแม่ครับ...ไม่ใช่อย่างนัน้ ”
โอบขวัญ 15

ดนัทธ์ถอนหายใจ นึกอยู่แล ้วเชียวว่ามารดาของเขาจะต้อง
โวยวายแน่นอน แต่จะใหท้ ำ� อย่างไรได้ละ่ ก็เขาไม่มที างเลือกนี่นา
มีเมียเด็กเขาก็ชอบอยู่หรอก แต่ก็กลัวว่าอนาคตเมียเด็กของเขา
จะมีความคิดทีโ่ ตขึ้น และถึงเวลานัน้ คนทีเ่ สียใจก็จะเป็ นสามีแก่ๆ
อย่างเขาก็ได้
“ไม่เป็ นไรค่ะคุณแม่ ลินจะไป”
ค�ำตอบจากสาวน้อยวัยสิบแปดท�ำให ้คะนึงนิจกับพ่อเลี้ยงเดชา
รวมไปถึง ดนัท ธ์เ องถึง กับ ต้อ งหัน ไปมองเธอเป็ นตาเดี ย วกัน
ในขณะทีส่ าวน้อยกลับท�ำท่าทางมัน่ ใจในค�ำพูดของตนเองทีป่ ระกาศ
ออกไป
“ลินจะไปตามที่คุณนัทธ์ตอ้ งการค่ ะ จะให้ลนิ ไปวันไหนก็
บอกลินมาได้เลยนะคะ ลินยินดีและพร้อมเสมอค่ะ”
พูดจบก็เดินหนีกลับขึ้นไปบนห ้องทันที ท�ำเอาคะนึงนิจถึงกับ
ปรีด๊ ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนจนพูดไม่ออก ได้แต่เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน
กรอดๆ จนพ่อเลี้ยงเดชาต้องยืน่ มือมาแตะไหล่ให ้ภรรยาใจเย็นๆ
“แกมันใจร้ายตานัทธ์ ได้เขาแล ้วก็คดิ จะเฉดหัวเขาทิ้งใช่ไหม
เสร็จแล ้วแกก็จะลอยไปลอยมาเป็ นพ่อพวงมาลัยมั่วผูห้ ญิงไปวันๆ
เหมือนเดิม แม่ละผิดหวังในตัวแกจริงๆ”
คะนึงนิจต�ำหนิลูกชายด้วยความเสียใจ ป่ านนี้ขวัญนลิน
คงจะเสียใจจนร้องไห้ข้ มี ูกโป่ งไปแลว้ ดนัทธ์หนอดนัทธ์ ท�ำไม
ถึงได้ใจร้ายใจด�ำอย่างนี้
“ทิ้ ง ที่ ไ หนกัน ล่ ะ ครับ แต่ ง งานก็ แ ต่ ง ให แ้ ล ว้ แถมยัง
จดทะเบีย นสมรสยกย่ อ งให เ้ ป็ น ภรรยาตามกฎหมายอีก แค่ น้ ี
คุณแม่ก็น่าจะพอใจแล ้วนี่ครับ ผมแค่ให้ลนิ เขาไปศึกษาหาความรู ้
ไม่ก่ปี ี เอง เรียนจบก็กลับมาอยู่กบั ผมได้เหมือนเดิมนี่ครับ”
‘ถ ้าเกิดว่าเธอ...ยังต้องการแบบนัน้ อยู่นะ’
16 ภรรยาแถมรัก

ดนัทธ์คิดในใจ เพราะกว่าจะถึงวันนัน้ ขวัญนลินอาจจะ
ติดใจชีวิตในต่ างแดน และอาจจะเจอผู ช้ ายคนใหม่ท่ีถูกใจเธอ
มากกว่าเขาก็เป็ นได้ ถึงเวลานัน้ เขาก็จะหย่าให ้เธอด้วยความเต็มใจ
ทันที
“เกิดน้องเจอคนอืน่ ล่ะ แกจะว่ายังไง นี่แกไม่หวงไม่ห่วงเมีย
เลยรึ”
คะนึงนิจหันมาตะคอกใส่ลูกชายเสียงดัง รู้สกึ ผิดหวังในตัว
ดนัทธ์อย่างบอกไม่ถกู ไอ้ลูกเฮงซวย มีเมียน่ารักน่าสงสารแบบนี้
ยังจะผลักไสได้ลงคอ สักวันเถอะ ดนัทธ์จะต้องเสียใจทีท่ ำ� แบบนี้
“ใจเย็นๆ น่าคุณนิจ ค่อยๆ พูดค่อยๆ จากันเถอะ ลูกอาจ
มีเหตุผลของแกก็ได้” พ่อเลี้ยงเดชาเขา้ ขา้ งลูกเลี้ยงเต็มที่ ท�ำเอา
คนเป็ นภรรยาหันมาค้อนใหท้ นั ที ก่ อนจะลุกขึ้นจากเก้าอี้ แลว้
มองไปยังลูกชายด้วยสายตาทีเ่ คียดแค้นแทนลูกสะใภ ้
“เหตุผลบ ้าบออะไรล่ะ คิดจะวางแผนจะหาเมียใหม่ละสิไม่วา่
คอยดูเถอะ เสียเขาไปแล ้วจะรูส้ กึ วันนัน้ ละ แม่จะคอยสมน�ำ้ หน้า
ให ้ดู”
“อ้าว...” ดนัทธ์ยกมือขึ้นเกาหัว ก่อนจะมองตามหลังมารดา
ทีเ่ ดินหนีกลับขึ้นห ้องไปอีกคน ด้วยความรูส้ กึ อ่อนอกอ่อนใจไปหมด
พอไม่ได้ดั่งใจ คุณนายคะนึงนิจก็ใช้ไม้น้ ีกบั เขาทุกที
“คิดดีแล ้วหรือตานัทธ์ ทีจ่ ะส่งหนู ลนิ ไปต่างประเทศ มันไกล
นา...ลุงว่านัทธ์คิดใหม่อกี ทีดไี หม สงสารน้อง จะไปใช้ชวี ติ ทีโ่ น่ น
ยังไง”
“คิ ด ดีแ ล ว้ ครับ คุ ณ ลุ ง ลิน ยัง เด็ก ควรได้ร บั โอกาสทาง
การศึกษาทีด่ กี ว่านี้ จะได้ไม่มใี ครมาดูถกู เธอได้ ผมติดต่อกับเพือ่ น
ทางโน้นเอาไว ้แล ้ว ทีโ่ น่นจะมีคนดูแลลินเขาเป็ นอย่างดี”
“งัน้ ก็แลว้ แต่ ตัดสินใจเอาก็แลว้ กัน แต่ ลุงว่านัทธ์ควรไป
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อธิบายให ้หนู ลนิ เขาเข ้าใจหน่อยก็ดนี ะ ถึงจะว่านอนสอนง่ายตามใจ
เราทุกอย่าง แต่เชื่อเถอะ ร้อยทัง้ ร้อยก็เสียใจทัง้ นัน้ ”
“ครับคุณลุง ผมจะอธิบายให ้เธอเข ้าใจครับ ยังไงผมรบกวน
คุณลุงช่วยพูดให ้คุณแม่เข ้าใจผมด้วย จะได้ไหมครับ”
พ่อเลี้ยงเดชาพยักหน้า อยากจะถามลูกเลี้ยงใหม้ ากกว่านัน้
แต่ก็ยงั้ ปากเอาไว ้ ในเมือ่ มันเป็ นการตัดสินใจของดนัทธ์ ท่านเอง
ก็ไม่อยากจะก้าวก่าย บางทีทกุ อย่างอาจต้องใช้เวลาในการตัดสิน
ก็ได้
ดนัทธ์มีอะไรในใจ ท่านเองก็ไม่อาจเดาใจได้ แต่ รูว้ ่ามัน
ต้องมีแน่นอน ผู ้ชายดีๆ อย่างดนัทธ์ไม่น่าจะคิดปัดความรับผิดชอบ
ของตัวเองแน่ เว ้นแต่จะมีเหตุผลทีล่ ำ�้ ลึกมากกว่านัน้
น่ าสงสารขวัญนลิน ป่ านนี้ คงคิดว่าตัวเองถูกลอยแพแน่
แต่ งงานไม่ทนั ขา้ มวัน สามีก็เจ้ากี้เจ้าการให้ไปอยู่ ไกลแสนไกล
เหลือเกิน

ร่ างเล็กที่นอนคว�ำ่ หน้าอยู่บนเตียงพร้อมกับสะอึกสะอื้น

เป็ นระยะท�ำให ้ดนัทธ์หนักใจ รูส้ กึ ผิดกับสิง่ ทีต่ วั เองท�ำไปขึ้นมาทันที
แต่กไ็ ม่อาจท�ำให ้เขาเปลีย่ นใจได้
“ลิน”
“ลินอยากอยู่คนเดียวค่ะ คุณนัทธ์ไม่ตอ้ งมายุ่งกับลิน”
สาวน้อยตวาดใส่เขาเสียงขุ่น เมือ่ เขายื่นมือไปแตะไหล่เธอ
เบาๆ ส่งผลใหเ้ ขาถึงกับถอนหายใจดังเฮือก เมือ่ รู้ว่าโดนภรรยา
เหวีย่ งเข ้าให ้แล ้ว
“ฉันขอโทษ” ชายหนุ่มบอกเสียงเบาหวิว
“ไม่ตอ้ งขอโทษค่ ะ ลินรู ว้ ่าคุณนัทธ์มเี หตุผล คุณนัทธ์ทำ�
ทุกอย่างเพือ่ ลิน”
18 ภรรยาแถมรัก

น�ำ้ เสียงประชดประชันท�ำให ้ดนัทธ์ออ่ นใจ ใช่วา่ เขาจะไม่เสียใจ
ที่ทำ� แบบนี้ แต่ทว่าเขาจ�ำต้องตัดใจ ต่อใหส้ งสารเธอมากแค่ไหน
เขาก็ตอ้ งปล่อยให ้เธอไปมีชวี ติ ตามวัยของเธออยู่ดี
“ฉันไม่ได้จะผลักไสเธอนะลิน เธอยังเด็กนัก ฉันไม่อยาก
ตัดอนาคตเธอใหม้ าจมปลักอยู่กบั ฉัน วันหนึ่งเธอโตขึ้นกว่านี้ เธอ
จะเข ้าใจในสิง่ ทีฉ่ นั พูด”
“ลินไม่เขา้ ใจค่ ะ ลินโตแลว้ นะคะ แถมยังมีสามีแลว้ ด้วย
ลินไม่อยากไปไหน ลินอยากอยู่กบั คุณ ลินรูค้ ่ะว่าคุณไม่ได้อยาก
แต่งงานกับลิน ไม่ได้อยากรับผิดชอบลิน เพราะอย่างนี้ใช่ไหมคะ
คุณถึงส่งลินไปอยู่ไกลๆ ให ้พ ้นทางของคุณ”
สาวน้อยลุกขึ้นมานั่งประจันหน้ากับเขา แลว้ ตะคอกถาม
ด้วยน�ำ้ ตานองหน้า เธอรูว้ ่าเขารังเกียจเธอ และไม่ได้อยากได้เธอ
เป็ นภรรยาสักนิด ถึงได้คิดส่งเธอไปเรียนเมืองนอกแบบนี้ แต่ว่า
เธอก็อดทีจ่ ะรูส้ กึ น้อยใจในโชคชะตาของตัวเองไม่ได้อยู่ดี
“ขวัญนลิน! ท�ำไมท�ำตัวไม่น่ารักแบบนี้”
“ไม่น่ารักแล ้วไง คุณนัทธ์บอกลินมาตรงๆ ก็ได้ค่ะ ว่าคุณนัทธ์
รังเกียจลิน แต่ คุณนัทธ์ไล่ลนิ ไปอยู่ท่ีไหนก็ได้น่ีนา ไม่เห็นต้อง
ไปไกลถึงอังกฤษเลย ลินรู ค้ ่ ะว่าลินไม่มสี ทิ ธิ์เรียกร้องอะไร เรา
ตกกระไดพลอยโจนแต่งงานกัน ไม่ได้รสู้ กึ อะไรต่อกันสักนิด”
“เด็ก บ า้ ...ที่ฉัน ท�ำ แบบนี้ ก็ เ พราะอยากให เ้ ธอมีก ารศึ ก ษา
เทียบเท่าคนอื่น ไปไหนมาไหนจะได้ไม่ถูกใครเขาหลอก เหมือน
อย่างทีโ่ ดนหลอกมาให้ฉนั กระท�ำช�ำเราบนเรือนั่นไง”
ดนัทธ์บอกเธอเสียงขุน่ ดวงตาคมดุจอ้ งมองใบหน้าเนียนใส
ของสาวน้อยด้วยความหนักใจและขุน่ ใจยิง่ นัก มีเมียเด็กมันคุยกัน
ยากเย็นแบบนี้ละ เขาถึงได้ไม่อยากมี
“เธอต้องเรียนหนังสือนะลิน สักวันไม่มฉี นั เธอจะได้ช่วยเหลือ
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ตัวเองได้”
“คุณนัทธ์จะทิ้งลินก็บอกมาตรงๆ เลยค่ะ”
ยายเด็กปากดี ปากอย่างนี้มนั น่านัก!
ดนัทธ์ถอนหายใจ ความจริงเขาไม่อยากจะท�ำแบบนี้หรอก
เพราะอย่ างไรเธอก็ได้ช่ือว่าเป็ นภรรยา แต่ ก็แค่ ภรรยาอย่ างว่า
นั่นแหละ มันไม่ได้มคี วามหมายอะไรต่อเขาในตอนนี้เลยสักนิด
เขายังไม่อยากมีเมีย ยิง่ เมียเด็กก็ยง่ิ ไม่ชอบ คุยกันก็ไม่รูเ้ รือ่ ง
แถมยังมุงมิ
้ ้งน่าร�ำคาญอีกต่างหาก แต่ในเมือ่ มันมีข้นึ มาแล ้ว ดนัทธ์
ก็ตอ้ งหาวิธใี ห้ตวั เองสงบสุขเหมือนเดิม
“ฉันสัญญาว่าจะไม่ท้ งิ เธอ ขวัญนลิน ที่ฉนั ส่งเธอไปเรียน
หนังสือก็เพราะอยากให ้เธอได้เจอกับชีวติ ในวัยของเธอ โลกข ้างนอก
มันกวา้ งกว่าทีค่ ิดนะ เธอจะเสียดายมันถา้ เอาชีวติ มาผูกไว้กบั ฉัน
วัน ข า้ งหน้าเธออาจได้พบใครที่ดีก ว่าฉันก็ ได้ใครจะไปรู ้ ใจคน
มันเปลีย่ นแปลงตามเวลานะสาวน้อย วันหนึ่งเธออาจจะอยากไป
จากฉันก็เป็ นได้ ถ ้าเธอได้พบกับความฝันทีเ่ ธอต้องการ”
“ลินเป็ นของคุณ เป็ นเมียของคุณคนเดียว ลินไม่เปลีย่ นใจ
หรอกค่ะ”
สาวน้อยยืนยันด้วยความมั่นใจ เธอเสียตัวใหเ้ ขาไปแลว้
ก็ไม่คิดอยากจะมีใครอีก ต่ อให้ไม่ได้รกั เขามาก่ อน ขวัญนลิน
ก็ซอ่ื สัตย์กบั คนแรกของชีวติ อยู่ดี
“งัน้ อีกสี่ปีเราจะมาคุยถึงเรื่องนี้กนั ใหม่ โอเคไหมลิน สี่ปี
ข ้างหน้าถ ้าเธอยังอยากเป็ นภรรยาของฉันอยู่ เราค่อยมาคุยกัน”
“คุณนัทธ์กลัวอะไร”
ค�ำ ถามนัน้ ท�ำ ให ด้ นัท ธ์ช ะงัก ก่ อ นจะสลัด ความรู้สึก บ า้ ๆ
ออกจากหัวสมอง ขวัญนลินไม่ใช่ คนโง่อย่ างที่เขาคิด แถมยัง
ช่างสงสัยอีกต่างหาก
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“เปล่า ก็แค่...อยากให ้เวลาเธอ พร้อมทัง้ ตัวฉันเองด้วย จู่ๆ
มีเมียขึ้นมาแบบไม่ทนั ได้ตง้ั ตัว ฉันเองก็ลำ� บากใจ ท�ำอะไรไม่ถูก
ไปเลยทีเดียว แต่ถงึ ยังไงเธอก็เป็ นเมียของฉันไปแล ้ว เพราะฉะนั้น
ฉันจึงอยากใหเ้ ธอได้ดี มีการศึกษา มีวชิ าความรู เ้ พื่อไม่ให้ใคร
มาดูถกู เธอได้”
“แล ้วคุณนัทธ์กจ็ ะหาภรรยาคนใหม่ใช่ไหมคะ”
“เธอมีทะเบียนสมรสอยู่ในมือนี่นา ถึงฉันจะมีใครอืน่ ยังไง
เธอก็ได้ช่อื ว่าเป็ นภรรยาทีถ่ กู ต้องตามกฎหมายเพียงคนเดียวอยู่ด”ี
มีทะเบียนสมรส แต่ไม่มสี ทิ ธิ์ครอบครองเขา แล ้วมันจะไป
มีค่ามีความหมายอะไร ขวัญนลินคิดอย่างชอกช�ำ้ ใจ สุ ดทา้ ยก็
ไม่มใี ครต้องการเธอจริงๆ ด้วย
ขวัญนลินก้มหน้าด้วยความปวดร้าวในอก สรุปแลว้ เธอก็
ไม่มที างเลือกอีกแล ้วใช่ไหม ก็ได้...เธอจะไป จะไปศึกษาหาความรู ้
เพือ่ เลี้ยงตัวเองในอนาคตอย่างทีเ่ ขาต้องการ
ดนัทธ์เชยคางมนขึ้นมาสบตาด้วยความเห็นใจ เขาอยากให ้
เธอได้ดี อยากให ้เธอได้มชี วี ติ ใหม่ หลังจากทีอ่ ยู่กบั คนใจร้ายอย่าง
ลุงกับป้ าทีเ่ อาแต่กดขีข่ ม่ เหง ให ้เป็ นทาสรับใช้ทกุ อย่าง
ริมฝี ปากหนาจูบลงตรงหน้าผากแผ่วเบา ราวกับก�ำลังหลอกล่อ
ใหเ้ ธอหลงเชื่อ ดนัทธ์รูว้ า่ ตัวเองท�ำไม่ถกู ต้อง ทีด่ งึ เธอออกมาจาก
นรกขุมหนึ่ง แล ้วเตะส่งเธอขึ้นฟ้ าไปอย่างโดดเดีย่ วตามล�ำพังอีกครัง้
“ไปมีชวี ติ ของเธอนะขวัญนลิน” เขากล่าวเบาๆ ด้วยน�ำ้ เสียง
อบอุ่น
“ค่ ะ” ขวัญนลินตอบสัน้ ๆ ก่ อนจะผวาเขา้ มากอดเขาด้วย
หัวใจทีว่ า่ งเปล่าไร้ความหวัง เธอคิดว่าตัวเองมีหลักและทีพ่ กั พิงแล ้ว
หลังจากทีเ่ จอดนัทธ์ แต่ทว่ามันกลับไม่ใช่อย่างทีค่ ดิ เลย
ดนัทธ์ไม่ตอ้ งการเธอ ขวัญนลินเข ้าใจถึงข ้อนี้ดี เพราะฉะนัน้
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เธอจะไปอย่างที่เขาต้องการ จะไม่ทำ� ใหเ้ ขาล�ำบากใจกับการต้อง
มีเธออีก ในเมือ่ เขาจะให้ชวี ติ ใหม่กบั เธอ ขวัญนลินก็จะคว ้าเอาไว ้
แล ้วก้าวต่อไป
“กอดแน่นแบบนี้ ระวังจะโดนปล�ำ้ อีกไม่รูด้ ว้ ยนะ”
นั่นเป็ นค�ำขู่ของดนัทธ์ แต่ตอนนี้เธอกลับยิ้มไม่ออก และ
ไม่รสู้ กึ กลัวเลยแม ้แต่นอ้ ย
“โดนก็ไม่เสียหายนี่คะ ยังไงลินก็เป็ นของคุณ”
เด็กบา้ ...พูดแบบนี้มนั เป็ นการใหท้ ่ากันชัดๆ แต่ก็ช่างเถอะ
เธอยังเด็กนัก อาจจะยังไม่รูว้ า่ อะไรสมควรหรือไม่สมควร ดนัทธ์
ไม่อยากจะถือสา
แต่ว่า...ผูช้ ายอย่างเขาก็มเี ลือดเนื้อนี่นา แถมยังเลือดร้อน
เสียด้วย ถึงจะไม่ตอ้ งการที่จะใช้ชีวติ กับเธอตอนนี้ ทว่าร่างกาย
ของชายชาตรีมนั ก็ยงั มีความต้องการอยู่ดี ขวัญนลินเปิ ดทางให ้เขา
แบบนี้ ไม่แน่วา่ เขาอาจจะตบะแตกก็ได้
“ขวัญ นลิน เธอกับ ฉัน ไม่ค วรที่จ ะมีค วามสัม พัน ธ์ก นั อีก
มันจะท�ำให ้ทุกอย่างยุ่งขึ้นรูไ้ หม”
“ลิน รู ค้ ่ ะ แต่ ล นิ ก็ไ ม่คิด จะเรีย กร้อ งอะไร ลิน อยากกอด
คุณนัทธ์แค่น้ ีกไ็ ม่ได้หรือคะ”
ค�ำถามนัน้ ท�ำใหด้ นัทธ์พูดไม่ออก ไอ้กอดน่ ะมันก็กอดได้
แต่เธอจะรูบ้ ้างไหม ว่าไอ้กอ้ นเนื้อนุ่มๆ นั่น มันท�ำใหเ้ ขาร้อนระอุ
ในกายจนแทบจะทนไม่ไหวอยู่แล ้ว
ขวัญนลินงดงามแค่ไหนเขารู้ดี ผิวของหล่อนเนียนมือและ
มีกลิน่ หอมราวดอกไม ้แรกแย้ม เชิญชวนให ้เขาหลงใหล และอยาก
สัมผัสทุกครัง้ ทีอ่ ยู่ใกล ้
แต่ทว่าดนัทธ์ตอ้ งแยกให ้ออก ระหว่างความรักกับความใคร่
เพราะไม่เช่นนัน้ แล ้ว เขาเองนั่นแหละทีจ่ ะล�ำบากใจในวันทีจ่ ะต้อง
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ปล่อยเธอไป
“เกิดฉันไม่อยากให ้...แค่กอดล่ะ” ดนัทธ์โพล่งขึ้นมาดื้อๆ
“คุณนัทธ์กท็ ำ� ได้น่ีคะ” ขวัญนลินตอบด้วยน�ำ้ เสียงอ่อนหวาน
สร้างความทรมานให้กบั ร่างใหญ่ทใ่ี ห ้เธอทีพ่ กั พิงอิงแอบยิง่ นัก
“ยานั่น...ทีฉ่ นั ให ้เธอ เธอกินมันทุกวันหรือเปล่าขวัญนลิน”
สาวน้อยเงยหน้าขึ้นมองเขางงๆ เมื่อจู่ ๆ เขาก็ถามถึงยา
คุมก�ำเนิดทีเ่ ขาเอามาให ้เธอกินทุกวันตัง้ แต่ก่อนแต่งงานกันแล ้ว
“ทุกวันค่ะ แต่ลนิ ว่ามันไม่จำ� เป็ น เพราะคุณคงไม่ทำ� ...อื้อ”
เสียงของสาวน้อยขาดหายไป เมือ่ จูๆ่ ชายหนุ่มก็กดริมฝี ปาก
ลงมาอย่างจาบจ้วง ก่อนจะขบเม ้มและดูดดืม่ รุนแรง จนเธอเผลอ
ครางออกมาเบาๆ
ร่างเล็กถูกผลักลงให ้นอนหงายลงบนทีน่ อน ก่อนทีร่ ่างบึกบึน
สูงใหญ่จะตามทาบทับลงมา ขวัญนลินหัวใจเต้นแรง ยกสองแขน
โอบรอบคอเขาเอาไว ้แน่น หลับตาพริ้มยอมรับจุมพิตเร่าร้อนจากเขา
ด้วยความเต็มใจ
“รูไ้ หมว่าฉันต้องการเธอ”
ดนัทธ์กระซิบบอกเสียงเบา หลังจากทีถ่ อนจูบ ก่อนจะหันมา
จัดการกับเสื้อผา้ ของตัวเองด้วยความรีบร้อน ในขณะที่ภรรยา
ตัวน้อยกลับนอนมองเขาตาแป๋ ว
“ฉันบอกตัวเองทุกวันว่าอย่าท�ำแบบนี้กบั เธออีก แต่ฉนั ...ก็
ไม่อาจห ้ามใจได้จริงๆ เธอมันเป็ นยายตัวร้าย ท�ำให้ฉนั ตบะแตก”
ดนัทธ์คำ� รามในล�ำคอ ก่ อนจะสะบัดปราการด่ านสุ ดทา้ ย
ของตัวเองใหห้ ลุดพน้ ไป ท่ามกลางสายตาที่ต่ืนตกใจของภรรยา
คนสวย ที่เอาแต่ ทำ� ตาโตเท่าไข่ห่าน เมื่อมองเห็นร่ างก�ำย�ำของ
อีกฝ่ ายทุกตารางนิ้ว
นี่เป็ นครัง้ แรกที่เธอมีสติ หลังจากที่ครัง้ แรกถูกวางยาปลุก
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ความใคร่ ถึงแม ้ขวัญนลินจะเคยมีอะไรกับเขาหลายครัง้ ในคืนนัน้
แต่ทว่าทุกอย่างมันก็ไม่ได้ต่นื เต้นเหมือนเช่นทีเ่ ธอเป็ นอยู่ในตอนนี้
เลย
“มองอะไรกันเล่า รีบถอดเสื้อผ ้าสิ”
ค�ำสัง่ ของคนใจร้อนท�ำให ้เธอเงอะงะจนท�ำอะไรไม่ถกู ก่อนจะ
รีบ ลุก ขึ้น นั่ ง แล ว้ มองเขาด้ว ยหัว ใจสั่ น รัว มือ เล็ก ๆ เอื้อ มไปที่
ชายกระโปรงเดรสยาวช้าๆ จนดนัทธ์ถึงกับท�ำหน้าหงิกเมื่อเธอ
ชักช้าไม่ทนั ใจ
“มาฉันช่วย” ว่าแล ้วสามีตวั ร้ายก็เข ้ามาดึงชุดกระโปรงตัวสวย
ของเธอออกไปทางศีรษะทันที ในขณะทีข่ วัญนลินทัง้ เขินและอาย
จนตัวแดงไปหมด จนไม่กล ้าขยับไปไหน
ดนัทธ์แทบหยุดหายใจ เมือ่ ร่างน้อยของภรรยาเหลือเพียง
ชิ้นน้อยสองชิ้นทีป่ กปิ ดร่างกาย ความอวบอิม่ ของเนื้อนวลท�ำให ้เขา
ลอบกลืนน�ำ้ ลายลงคอ ก่อนจะเผลอครางเบาๆ เมือ่ สาวเจ้าขยับมือ
มาทีต่ ะขอเสื้อชัน้ ใน แล ้วปลดมันทิ้งไปในเวลาต่อมา
“ขวัญนลิน” ดนัทธ์ขยับเข ้าไปหาร่างเธอทันที เมือ่ ชัน้ ในตัวสวย
หลุดพน้ จากอกอวบ ชายหนุ่ มบดจูบริมฝี ปากอวบอิ่มรุนแรงด้วย
ความหิวกระหาย ฝ่ ามือหยาบกระด้างเลือ่ นขึ้นกอบก�ำอกสาวอย่าง
ถือสิทธิ์ ก่อนจะเคล ้นคลึงไปมารุนแรงจนสาวน้อยผวาเฮือก
ขวัญนลินแทบขาดใจ ทั้งเจ็บทัง้ เสียวซ่ านระคนวาบหวิว
ในเวลาเดียวกัน รสจูบแสนหวานและเร่าร้อนทีเ่ ขามอบให้มนั ท�ำให ้
เธอสุขล ้นจนหลงมัวเมา ได้แต่ครางกระเส่าทุกครัง้ ทีเ่ ขาสัมผัสถูก
จุดอ่อนไหว เลือดเนื้อในกายร้อนรุ่มจนบิดส่ายไปมา แต่ทว่ามัน
กลับไม่ทำ� ให ้เธอหายจากอาการทรมานได้เลย
“คุณนัทธ์...” สาวน้อยเผยอปากครางกระเส่า เมือ่ ความอุน่ ชื้น
จากปลายลิ้นของเขาแตะลงทีย่ อดอกสีเรื่อ ก่อนทีอ่ กี ฝ่ ายจะดูดดืม่
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รุนแรงอย่างหิวกระหาย ในขณะที่อกี ขา้ งก็ถูกฟอนเฟ้ นจากฝ่ ามือ
ใหญ่จนสั่นสะท ้านไปทัง้ กาย
ร่างเล็กถูกผลักลงบนที่นอนอีกครัง้ พร้อมกับร่างของสามี
ทีต่ ามติดลงมา เขาจูบเธอไปทั่วร่างอย่างหลงใหล กลิน่ กายหอมๆ
ของเธอท�ำให ้ดนัทธ์แทบอยากกลืนกินทัง้ ตัว ตะโบมจูบทุกสัดส่วน
ของภรรยาสาวอย่างลุม่ หลงและมัวเมา ต่อใหเ้ อาช้างมาฉุดตอนนี้
ก็คงหยุดเขาไม่อยู่แน่นอน
ชัน้ ในลูกไม้สขี าวสะอาดตาถูกรูดทิ้งออกจากปลายเทา้ เล็กๆ
ในเวลาต่อมา ขวัญนลินหัวใจเต้นแรง เมือ่ เห็นว่าเขาก�ำลังจ้องมอง
กึ่งกลางกายของเธอไม่วางตา
“เธอสวยมากขวัญนลิน สวยจนฉัน...”
ดนัทธ์ไม่พูดต่ อ แต่ กลับซุกหน้าลงกับช่ อดอกไมห้ วานฉ�ำ่
ท�ำ เอาเจ้า ของร่ า งเล็ก ถึง กับ กรี ด ร้อ งเบาๆ เมื่อ ถู ก เขาจาบจ้ว ง
ความอ่อนไหวด้วยปลายลิ้นร้อนระอุ สองขาปัดป่ ายไปมาเหมือน
คนบา้ คลั่ง เมือ่ ไม่อาจกักกัน้ ความรู้สกึ ทรมานจากการปรนเปรอ
ของเขาได้ สุดทา้ ยสาวน้อยก็กรีดร้องออกมาเสียงดัง เกร็งกระตุก
สองสามครัง้ แล ้วนอนนิ่งเหมือนหมดแรง ปลดปล่อยความหวาน
ออกมาจนหมดสิ้น แล ้วปล่อยให ้ดนัทธ์ดม่ื กินเธอจนพอใจ ก่อนจะ
นอนหายใจรวยรินสิ้นเรี่ยวแรงขยับกาย
“ชอบไหม” ดนัทธ์เลือ่ นกายขึ้นมาหาเธออีกครัง้ พร้อมลูบคล�ำ
ร่างเล็กที่อวบอิ่มไปทัง้ เนื้อทัง้ ตัว ด้วยความต้องการที่ยงั ไม่ได้รบั
การปลดปล่อย
“มะ...ไม่ค่ะ” สาวน้อยส่ายหน้าไปมา รู้สกึ อับอายจนแทบ
วางหน้าไม่ถูก ที่เมื่อกี้เธอเผลอส่งเสียงร้องออกมาดังลั่นอย่ าง
หน้าไม่อาย
“แต่ฉนั ชอบเธอจัง เธอทัง้ หวาน ทัง้ ...” ขวัญนลินยกมือขึ้นมา
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ปิ ดปากเขาเอาไว ้ พร้อมกับส่ายหน้าเป็ นเชิงห ้ามปรามไม่ให ้เขาพูดต่อ
ทัง้ เขินและอายจนหน้าแดงเถือกไปหมด
“ให้ฉนั นะลิน”
ชายหนุ่ มสบตาเธอแลว้ วอนขอ ท�ำเอาขวัญนลินพูดอะไร
ไม่ออก ได้แต่พยักหน้าเป็ นเชิงอนุ ญาต ไหนๆ ก็จะจากกันแลว้
เธอขอท�ำหน้าทีภ่ รรยาให ้เขาเป็ นครัง้ สุดท ้ายก็แล ้วกัน
ดนัทธ์ย้มิ ออกมาอย่างพึงพอใจ ก่อนจะตัดสินใจครอบครอง
เธอด้ว ยความร้อ นรุ่ ม ไปทัง้ กาย สอดประสานร่ า งเป็ น อัน หนึ่ ง
อัน เดีย วกัน สองมือ ประสานกัน แน่ น ด้ว ยความปรารถนาและ
หลงใหล
กายแกร่งขยับโยกเป็ นจังหวะช้าๆ ก่ อนจะเร่งความเร็วขึ้น
เมือ่ เธอเริม่ ปรับตัวได้ สัมผัสแห่งความวาบหวามนัน้ ท�ำให ้ขวัญนลิน
แทบขาดใจ ส่งเสียงครางดังออกมาเป็ นระยะ เมือ่ ไม่อาจทานทน
ต่อความเสียวซ่านทีเ่ กิดขึ้นได้
“คุณนัทธ์”
ขวัญนลินเรียกเขาสั่น ตอบรับจังหวะร้อนของเขาด้วยการ
ขยับร่างตามอย่างเผลอไผล ท�ำให ้คนบนร่างถึงกับครางแผ่วๆ แล ้ว
บรรจงมอบสัมผัสแสนหฤหรรษ์ให้กบั เธออย่างเอ็นดู
จนกระทั่งทุกอย่างถึงฝั่งฝัน ร่างแข็งแรงนัน้ ก็ซุกซบอยู่บน
ร่างอวบอิม่ ของเธอ ก่อนจะยืน่ ริมฝี ปากเข ้ามามอบจูบหวานๆ ให ้เธอ
อีกครัง้ แล ้วขยับลงไปนอนข ้างๆ ด้วยลมหายใจหอบๆ
ขวัญนลินอ่อนแรง ตะแคงตัวแล ้วเข ้าไปนอนซุกกับอกแกร่ง
ด้วยความสุขปนบอบช�ำ้ ในใจ เขาเสียเงินหลายล ้านเพือ่ ช่วยใหเ้ ธอ
เป็ นอิสระจากลุงและป้ าใจร้าย อีกทัง้ ยังช่วยใหเ้ ธอไปมีอนาคตที่
ดีกว่านี้ เธอก็ไม่ควรท�ำตัวให ้เป็ นภาระกับเขาอีก
เธอไม่คู่ควรกับเขาหรอกขวัญนลิน
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หญิงสาวเตือนตัวเองในใจ ก่อนจะหลับตาลงช้าๆ แล ้วคิดว่า
เธอต้องเขม้ แข็งและรักตัวเองใหม้ ากกว่านี้ เธอต้องอยู่ให้ได้ดว้ ย
ตัวเอง และต้องไม่ทำ� ให้ชวี ติ ของเขาต้องตกทีน่ ั่งล�ำบากอีกต่อไป
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2

ภรรยาหนีรัก

“เรียบร้อยดีนะป้ านุ่ม”

คะนึงนิจหันไปถามแม่บา้ น ในระหว่างทีก่ ำ� ลังขนของขึ้นรถ
เพราะวันนี้เป็ นวันที่นางต้องไปส่งลู กสะใภส้ าวที่สนามบิน เพื่อ
เดินทางไปเรียนต่อต่างประเทศตามเจตนารมณ์ของลูกชายนาง
ขวัญนลินหันไปมองบา้ นฤทธิเดชเดชากุลเป็ นครัง้ สุดทา้ ย
แม ้จะก้าวเข ้ามาอยูใ่ นบ ้านหลังนี้ได้ไม่นาน แต่กเ็ กิดความผูกพันมาก
จนรู้สกึ ใจหายไปหมด ตลอดเวลาสองเดือนที่ผ่านมา เธอได้รบั
ความรัก และความเมตตาจากทุก คนมาก โดยเฉพาะคะนึ ง นิ จ
ทีเ่ อาใจใส่และดูแลเธอดีราวกับลูกแท ้ๆ เลยก็วา่ ได้
ดนัทธ์ไม่เข ้ามานอนกับเธออีกเลย   นบั ตัง้ แต่มคี วามสัมพันธ์กนั
ในวันนัน้ วันที่เขาประกาศว่าจะส่งเธอไปเรียนที่ต่างประเทศ ซึ่ง
ขวัญนลินก็เข ้าใจดี เป็ นเพราะว่าเขาไม่อยากสร้างความสัมพันธ์ใดๆ
กับเธออีกต่อไป จึงหลบเลีย่ งการเผชิญหน้า เพือ่ ทีเ่ ธอจะสามารถ
จากไปโดยไม่อาลัยอาวรณ์อกี
ดนัท ธ์ไ ม่ก ลับ มานอนที่บ า้ น อีก ทัง้ ไปท�ำ งานต่ า งจัง หวัด
เป็ นประจ�ำ ท�ำใหค้ ะนึงนิจบ่นและไม่พอใจทีล่ ูกชายท�ำตัวแบบนัน้
แต่สำ� หรับขวัญนลินแล ้ว เธอเข ้าใจถึงเหตุผลทีเ่ ขาท�ำตัวแบบนัน้ ดี
การมีเ ธออยู่ ใ นบ า้ น มัน คงท�ำ ให เ้ ขาไม่ส บายใจและอึด อัด มาก
เพราะฉะนัน้ แล ้ว เธอก็ไม่ควรลังเลทีจ่ ะจากไปตามทีเ่ ขาต้องการอีก
“เรีย บร้อ ยดีค่ ะ คุ ณ ท่ า น” ป้ านุ่ ม บอกเจ้า นาย พร้อ มกับ
หันไปมองสาวน้อยทีน่ างเอ็นดูดว้ ยความสงสาร เมือ่ คิดว่าอีกฝ่ าย
จะต้องไปอยู่ไกลถึงอังกฤษ แถมยังตัวคนเดียวไม่มญ
ี าติพน่ี อ้ งอีก
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จะว่าไปแล ้วคุณดนัทธ์ของนางก็ใจร้ายเหลือเกิน
“งัน้ ก็ออกเดินทางกันได้แล ้ว เดีย๋ วรถจะติดเอา”
พ่อเลี้ยงเดชาบอกกับทุกคน พร้อมกับหันไปมองขวัญนลิน
ด้วยความเห็นใจไม่นอ้ ย
ถึงจะมีคนของดนัทธ์เดินทางไปกับขวัญนลินในครัง้ นี้ดว้ ย
แต่มนั ก็เป็ นการเดินทางทีโ่ ดดเดีย่ วส�ำหรับเธออยูด่ ี สาวน้อยวัยเพียง
สิบแปดปี ท่ไี ม่เคยเดินทางไปต่ างประเทศมาก่ อนอย่างขวัญนลิน
คงจะรูส้ กึ หวาดกลัวและกังวลไม่นอ้ ย
“ตานัทธ์ละ่ การันต์” คะนึงนิจหันไปถามหาบุตรชายกับการันต์
ด้ว ยความสงสัย เพราะตัง้ แต่ ต่ืน นอนจนมาถึง ตอนนี้ นางยัง
ไม่เ ห็น หน้า ดนัท ธ์แ ต่ อ ย่ า งใด เห็น ว่า เมื่อ คืน นี้ ก็ไ ม่ไ ด้ก ลับ บ า้ น
บอกว่าติดงานส�ำคัญต้องท�ำให ้เสร็จ
“เจ้า นายติด ประชุม ครับ ฝากให ผ้ มขับ รถไปส่ ง คุ ณ ลิน ที่
สนามบินแทน” การันต์ตอบตามทีเ่ จ้านายสั่ง ซึง่ ก็ไม่เข ้าใจเหตุนนั้
ของเจ้านายเช่นกัน แต่กไ็ ม่อยากเซ ้าซี้ให ้มากความ
“ไอ้ลูกคนนี้ ใจด�ำไม่มใี ครเกิน” คะนึงนิจต่อว่าออกมาด้วย
สีหน้าไม่พอใจ พร้อมกับหันไปมองลูกสะใภ ้ของตนด้วยความสงสาร
และโกรธเคืองแทน ดนัทธ์ทำ� แบบนี้กบั ภรรยาของตัวเองได้อย่างไร
ท�ำไมถึงไม่คิดจะมาส่งขวัญนลินเป็ นครัง้ สุ ดทา้ ย ทัง้ ที่จะไม่ได้
เจอหน้ากันอีกหลายปี
ขวัญนลินก้มหน้าแล ้วเก็บซ่อนความน้อยเนื้อต�ำ่ ใจ ก่อนจะ
ก้าวเทา้ ขึ้นไปนั่งบนรถทีก่ ารันต์ขบั มาจอดรอเอาไว ้ก่อนหน้านี้ทนั ที
ในเมือ่ ดนัทธ์ไม่มเี ยื่อใยใดๆ ต่อกันแลว้ เธอเองก็ไม่จำ� เป็ นต้อง
อาลัยอาวรณ์เขาอีก และเธอ...ก็จะไปมีชวี ติ ของเธอตามทีเ่ ขาต้องการ
“โถ คุณลินของป้ า” ป้ านุ่มร้องไห ้ออกมา สงสารในโชคชะตา
ของเด็กสาวเหลือเกิน ท�ำไมดนัทธ์ถงึ ใจร้ายใจด�ำอย่างนี้กไ็ ม่รู ้
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“เอายังไงดี ตานัทธ์คงไม่มาแล ้วละคุณ” พ่อเลี้ยงเดชาหันไป
ถามความเห็นของภรรยา ท่านเองก็รู้สึกหดหู่กบั สถานการณ์ท่ี
เป็ นอยู่ในตอนนี้เหลือเกิน
“ไม่มาก็ไม่ตอ้ งมา แค่ลูกสะใภค้ นเดียว ดิฉนั ดูแลเองได้ค่ะ
ไปกันดีกว่า เดีย๋ วหนู ลนิ จะตกเครื่องเอา” คะนึงนิจบอกออกมา
ด้วยความขุ่นใจ กลับมาคงได้จบั เข่าคุยกันกับลูกชายตัวดีสกั หน
อยากจะรูว้ า่ ท�ำไมถึงเป็ นคนใจร้ายได้ถงึ เพียงนี้
ไม่รกั ไม่สน นางไม่ว่า เพราะดนัทธ์ได้ขวัญนลินมาด้วย
ความไม่เต็มใจ แต่อย่างน้อยก็ได้ช่อื ว่าเป็ นสามีภรรยากัน ดนัทธ์
ก็ไม่น่าใจร้ายใจด�ำกับขวัญนลินถึงเพียงนี้ได้ ขวัญนลินไม่ได้ทำ� ผิด
อะไร หน�ำซ�ำ้ ยังเป็ นคนทีน่ ่าสงสารและเห็นใจมากอีกด้วย
“งัน้ ก็ไปกัน” พ่อเลี้ยงเดชาหันไปพยักหน้ากับการันต์ ก่อนจะ
ชักชวนภรรยาให้ข้ นึ รถ ท่ามกลางความรู้สกึ ที่ผดิ หวังกับลูกเลี้ยง
ของตนไม่นอ้ ย

“ติดขัดอะไรก็รบี โทร.มาบอกแม่ แล ้วแม่จะรีบบินไปหาหนู

ทันที” คะนึงนิจบอกกับลูกสะใภ ้ หลังจากทีเ่ ดินทางมาถึงสนามบิน
แล ้ว ท�ำให ้ขวัญนลินซาบซึ้งใจ จนอดทีจ่ ะน�ำ้ ตาไหลออกมาไม่ได้
“ขอบคุณคุณแม่มากค่ะ” เธอกราบทีอ่ กของท่าน ท่ามกลาง
สายตาทีเ่ ต็มไปด้วยความเศร้าของเดชากับการันต์ แต่ถงึ อย่างนัน้
ก็ไม่อาจท�ำอะไรไปได้มากกว่ายืนมองห่างๆ แล ้วมองทัง้ คู่ลำลากั
�่ น
ด้วยเสียงสะอื้น
“ฝากคุณอรด้วยนะ ถึงทีโ่ น่นแล ้วรีบโทร.มาบอกด้วย”
คะนึงนิจหันไปบอกกับอรยา เลขาฯ สาวของดนัทธ์ท่รี ่ วม
เดินทางไปกับขวัญนลิน และจะคอยช่ วยเหลือเธอทุกอย่างเมื่อ
ไปถึงทีโ่ น่น จนกว่าทุกอย่างจะลงตัว ตามค�ำสั่งของเจ้านายหนุ่ม
30 ภรรยาแถมรัก

“ด้วยความยินดีค่ะท่าน” อรยารับค�ำ เพราะเป็ นหน้าที่ของ
หล่อนทีจ่ ะต้องดูแลภรรยาของเจ้านายอยูแ่ ล ้ว
“ถ ้าอย่างนัน้ แม่กลับก่อนนะจ๊ะ เดินทางปลอดภัย ดูแลตัวเอง
ดีๆ แลว้ แม่จะบินไปเยี่ยมนะจ๊ะ” คะนึงนิจหันมากอดลู กสะใภ ้
ทัง้ น�ำ้ ตา ก่อนจะรีบตัดใจผละห่างออกมา กลัวจะท�ำใหข้ วัญนลิน
ยิง่ อาลัยอาวรณ์กบั การไปเรียนต่อในครัง้ นี้มากขึ้น
“ค่ ะคุณแม่” ขวัญนลินยิ้มให ้ ก่ อนจะยกมือไหวล้ าทุกคน
เป็ นครัง้ สุดท ้าย มองทุกคนเดินจากไปอย่างช้าๆ ท่ามกลางความรูส้ กึ
ทีอ่ ดั แน่นไปด้วยความเสียใจอย่างบอกไม่ถกู
“ลินขอตัวไปเข ้าห ้องน�ำ้ ก่อนได้ไหมคะคุณอร”
ขวัญนลินหันมาถามเลขาฯ สาวของสามี พร้อมกับปาดน�ำ้ ตา
ออกจากใบหน้าด้วยแววตาทีเ่ ด็ดเดีย่ วขึ้น
“รีบหน่อยนะคะ เดีย๋ วจะได้เวลาแล ้ว” อรยาหันมาบอกด้วย
ความเห็นใจ คิดว่าขวัญนลินคงอยากจะเขา้ หอ้ งน�ำ้ เพื่อลา้ งหน้า
ล ้างตาให ้สดใสกว่านี้
“ค่ะ” เธอรับค�ำ ก่อนจะก้าวออกมาจากตรงนัน้ ด้วยหัวใจที่
แน่วแน่ พร้อมกับบอกตัวเองว่าต้องเข ้มแข็งให ้มากกว่านี้ และควร
เลิกเสียใจให ้กับคนทีไ่ ม่รกั และไม่แคร์เธอเสียที
ป้ ายชี้บอกว่าหอ้ งน�ำ้ ต้องเดินออกไปทางขวา ทว่าขวัญนลิน
กลับตัดสินใจที่จะเดินออกไปทางซา้ ย พร้อมกับกระชับเป้ ใบเล็ก
ทีส่ ะพายหลังเอาไว้ตงั้ แต่ลงจากรถด้วยความมุง่ มั่นเต็มที่
ลาก่อน...ชีวติ ทีแ่ สนรันทดทีผ่ ่านมาก่อนหน้านี้
ลาก่อน...สามีทไ่ี ม่เคยต้องการเธอ
ต่ อจากนี้ขวัญนลินขอก�ำหนดชีวติ และอนาคตด้วยตัวเอง
จะไม่เป็ นภาระของใครต่อไปอีกแล ้ว จะไม่กลับไปเป็ นทาสของลุง
กับป้ าทีเ่ อาแต่โขกสับทุกวัน หลังจากนี้เธอจะเป็ นอิสระจากทุกอย่าง
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และจะคืนอิสรภาพให้กบั ดนัทธ์ท่จี ำ� ใจต้องรับเธอเป็ นภรรยาด้วย
ความไม่เต็มใจ

“ว่าไงนะ ขวัญนลินหายตัวไปอย่างนัน้ เหรอ”

เสียงลอดไรฟันของเจ้านายหนุ่ มที่ดงั ออกมาท�ำใหอ้ รยากับ
การันต์ถงึ กับหวาดหวั่นจนขนลุกชันกันถว้ นหน้า รู้สกึ หวาดกลัว
กับแววตาทีว่ าวโรจน์ไปด้วยความโกรธของดนัทธ์ จนไม่กล ้าแม ้แต่
จะสบตาเพียงวินาทีเดียว
ใครจะไม่รู ้ ว่าเวลาทีด่ นัทธ์โกรธนัน้ น่ ากลัวเพียงใด เวลาดี
เจ้านายก็ดใี จหาย แต่เวลาร้าย ก็รา้ ยจนลูกน้องไม่กล ้าเข ้าใกล้กนั
ทัง้ นัน้
“เป็ นความผิดของอรเองค่ะเจ้านายทีไ่ ม่ดูแลคุณลินให้ด”ี
อรยารับผิดแต่โดยดี เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นนัน้ อยู่ในการ
ดูแลของหล่อนทัง้ หมด
หลังจากขวัญนลินขอตัวไปเขา้ หอ้ งน�ำ้ เธอก็หายตัวไปเลย
ท�ำให ้อรยาตกใจและเป็ นกังวลมาก กลัวว่าจะขึ้นเครือ่ งไม่ทนั อรยา
จึงตามไปดูท่หี อ้ งน�ำ้ แต่ก็ไม่เห็นขวัญนลินแมเ้ งา หญิงสาวจึงให ้
ประชาสัมพันธ์ประกาศตามหา แต่ก็เงียบกริบไม่มวี ่แี ววของเธอ
แต่อย่างใด
อรยารีบโทร.แจ้งเจ้านาย ก่ อนที่ดนัทธ์จะส่ งการันต์และ
คนของตนให้ช่วยกันออกตามหานานกว่าหลายชั่วโมง แต่ก็ไม่มี
เบาะแสใดๆ คิดว่าขวัญนลินคงหนีไปไหนสักแห่ง และไม่อยาก
ให้ใ ครตามตัว ได้ เพราะโทรศัพ ท์มือ ถือ ของเธอก็ ติด ต่ อ ไม่ ไ ด้
เช่นเดียวกัน
“แจ้งต�ำรวจตามหาดีไหมครับนาย” การันต์ออกความเห็น
เพราะดูจากท่าทางของเจ้านายหนุ่ มแลว้ ดูจะเป็ นห่วงภรรยาสาว
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อยู่ไม่นอ้ ยทีเดียว
“ไม่ตอ้ ง ฉันไม่อยากให้มนั เป็ นเรื่องราวใหญ่โต”
ดนัทธ์โบกมือเป็ นเชิงหา้ ม ทรุดตัวนั่งลงบนเก้าอี้ดว้ ยความ
ตกใจและไม่คาดคิดว่าขวัญนลินจะมีความคิดเช่นนี้ข้นึ มาได้
ท�ำไม เพราะอะไรกัน...
ดนัทธ์ถามตัวเองด้วยความไม่เข ้าใจ ในเมือ่ เขาให ้เธอทุกอย่าง
เท่าทีผ่ ูช้ ายคนหนึ่งจะให้ได้ เท่าทีส่ ามีคนหนึ่งจะผลักดันใหเ้ ธอได้
พบกับอนาคตทีส่ ดใส แต่ทำ� ไม...ท�ำไมเธอถึงเลือกทีจ่ ะขัดขืนค�ำสัง่
เขา แถมยังหนีไปโดยไม่คดิ จะเสียดายอนาคตแม ้แต่นอ้ ย
“แล ้วจะเอายังไงดีคะเจ้านาย ตอนนี้คณ
ุ ท่านรูเ้ รือ่ งนี้แล ้วด้วย
อรว่าอีกเดีย๋ วคงโทร.มาหาเจ้านายแน่ ” อรยาหวั่นใจ หล่อนเองก็
ไม่คดิ มาก่อนว่าขวัญนลินจะตัดสินใจแบบนี้
“ไม่เป็ นไร เรื่องนี้ผมจัดการได้ คุณอรออกไปท�ำงานของ
ตัวเองต่อไปเถอะ” ดนัทธ์บอกเลขาฯ สาวให้ไปท�ำงานในส่วนของ
ตัวเอง เรื่องนี้กไ็ ม่ใช่ความผิดของอรยาแต่อย่างใด เพราะไม่มใี คร
คาดคิดกันทัง้ นัน้ ว่าขวัญนลินจะตัดสินใจแบบนี้
“ค่ะเจ้านาย” อรยารับค�ำสั่ง ก่อนจะก้าวออกไปเงียบๆ ทิ้งให ้
เจ้านายหนุ่มได้แต่นงั่ ท�ำหน้าเครียด คิดไม่ตกว่าจะเอาอย่างไรต่อไป
“ขอดูกล ้องวงจรปิ ดในสนามบินดีไหมครับเจ้านาย”
การันต์เสนอ
“ท�ำแบบนัน้ จะยุ่งยากมาก นั่นสนามบินนะ ไม่ใช่อาณาจักร
ของฉันที่จะท�ำอะไรตามใจได้ง่ายๆ อีกอย่างถา้ ท�ำแบบนัน้ มัน
จะกลายเป็ นข่าวดังท�ำใหเ้ รื่องวุน่ วาย ขวัญนลินเป็ นภรรยาของฉัน
แน่นอนว่าคนต้องให ้ความสนใจ จากทีเ่ ธอจะได้ใช้ชวี ติ สงบๆ กลับ
ต้องมาคอยหลบคนรูจ้ กั อีก”
“เจ้านายพูดอย่างกับว่า...” การันต์ไม่เข ้าใจ เจ้านายของเขา
โอบขวัญ 33

พูดราวกับว่าจะปล่อยใหเ้ รื่องนี้เป็ นไปตามทีภ่ รรยาของตนต้องการ
อย่างไรอย่างนัน้
“เขาอยากหนีก็ใหเ้ ขาหนีไป” ดนัทธ์บอกออกมา แม้ในใจ
จะรูส้ กึ ห่วงภรรยาวัยใสอยู่ไม่นอ้ ย
“หมายความว่าเจ้านายจะปล่อยให ้เธอหนีไปอย่างนัน้ หรือครับ”
การันต์เลิกคิ้ว ไม่เข ้าใจว่าดนัทธ์กำ� ลังคิดอะไรอยูใ่ นใจกันแน่
ถึงได้พดู ออกมาแบบนี้
“ในเมื่อเขาไม่อยากเดินตามเสน้ ทางที่ฉนั เลือกให้ก็คงต้อง
ปล่อยเขาไป”
“ผมว่าคุณท่านไม่ยอมแน่ ” การันต์เอ่ยถึงคะนึงนิจ เพราะ
ฝ่ ายนัน้ รักและปรารถนาดีกบั ขวัญนลินมาก แค่ เจ้านายของเขา
ส่งภรรยาไปเรียนต่ อต่ างประเทศก็วนี แตกแลว้ ขืนรู ว้ ่าลู กสะใภ ้
หนีไปอย่างนี้ รับรองว่าคงได้อาละวาดบ ้านแตกแน่
“อือ พูดถึงก็โทร.มาเลย” ดนัทธ์ถอนหายใจ เมือ่ โทรศัพท์
มือถือดังขึ้นในระหว่างทีค่ ุยกับลูกน้องพอดี
“ผมว่าผมขอตัวก่อนดีกว่า เชิญเจ้านายตามสบายนะครับ”
การันต์ได้โอกาสเลีย่ ง เพราะคิดว่าเจ้านายหนุ่มกับคะนึงนิจ
คงมีเรื่องต้องคุยกันยาวแน่
“ครับคุณแม่” ดนัทธ์รบั สาย แทบหูระเบิด เมือ่ มารดาส่งเสียง
ดังมาในสายทันที ท�ำเอาเขาถึงกับยกมือขึ้นกุมขมับ ยอมรับกับ
สิง่ ทีต่ วั เองจะโดนในตอนนี้
“หาตัวน้องเจอหรือยัง”
“ยังครับ” ชายหนุ่มตอบตามตรง
“ยังของแกนี่คือหาแลว้ ไม่เจอ หรือว่าแกยังไม่ได้หากันแน่
ตานัทธ์” ผู ้เป็ นมารดาถามอย่างประชดประชัน
“ในเมือ่ เขาไม่อยากอยู่ เราก็ตอ้ งปล่อยเขาไปตามทางไม่ใช่
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หรือครับคุณแม่” ดนัทธ์ถามตรงๆ ถามว่าโกรธไหมก็โกรธมาก
ถามว่าห่วงไหมก็ห่วง แต่ในเมือ่ เธออยากก�ำหนดชีวติ ด้วยตัวเอง
แล ้วท�ำไมเขาจะต้องเป็ นฝ่ ายตามง ้อเธอด้วย
“ตานัทธ์! นี่แกพูดอย่างนี้ได้ยงั ไง นั่นเมียแกทัง้ คนนะ แก
ไม่คดิ จะห่วงเลยใช่ไหม”
“ก็เขาไม่อยากเป็ นเมียผมนี่ครับ จะใหท้ ำ� ไง ไม่อยากอยู่
ก็ไม่ตอ้ งอยู่ ผมเองก็ไม่ชอบเด็กงีเ่ ง่าเอาแต่ใจแบบนี้หรอก”
ดนัทธ์หงุดหงิด คนอย่างเขาไม่เคยต้องตามติดชีวติ ใคร และ
ไม่เคยต้องใส่ใจในความเป็ นไปของใครขนาดนี้
“แกมันใจร้ายตานัทธ์ แกมันไม่มหี วั ใจ” มารดาตัดพ ้อ ฟังจาก
น�ำ้ เสียงก็พอเดาออก ว่าท่านก�ำลังร้องไห ้ด้วยความเสียใจ
“ผมขอโทษนะครับคุณแม่ ทีเ่ ป็ นอย่างทีค่ ุณแม่อยากใหเ้ ป็ น
ไม่ได้ ผมโตแล ้วนะครับคุณแม่ ได้โปรดอย่าบังคับให ้ผมท�ำตามใจ
อีกเลย”
“แต่ ห นู ล นิ เป็ น เมีย แก แกจะปัด ความรับ ผิด ชอบนี้ ไ ม่ไ ด้
หนู ลนิ จะไปอยูท่ ไ่ี หนใช้ชวี ติ ยังไง แกไม่หว่ งบ ้างเหรอ เด็กตัวแค่นนั้
จะไปรับผิดชอบตัวเองได้ยงั ไง เกิดลุงกับป้ ามหาภัยนั่นจับไปเร่ขาย
ให ้คนอืน่ ล่ะ จะท�ำยังไง”
“ไม่ตอ้ งห่วงหรอกครับคุณแม่ ลินเขามีเงินทองติดตัวไป
พอสมควร คงไม่ ล ำ� บากอะไรมากหรอก” ดนัท ธ์คิ ด อย่ า งนัน้
ขวัญนลินไม่ได้เอาข ้าวของอย่างอื่นติดตัวไปก็จริง แต่เธอมีแหวน
แต่งงานที่สามารถน�ำไปขายเพือ่ ตัง้ ตัวได้ มีบตั รเอทีเอ็มที่เขาเปิ ด
บัญชีเป็ นของขวัญในวันแต่งงานเป็ นจ�ำนวนเงินสองล ้านบาท และ
เงินรับขวัญสะใภ้ทม่ี ารดาของเขาโอนให้อกี หนึ่งล ้าน คิดว่าเธอคง
สามารถน�ำไปตัง้ ตัวได้เลย หากว่าไม่ฟ่ มุ เฟื อยติดหรูจนเกินไป
“แกคิดว่าเงินแค่ นนั้ มันจะพอส�ำหรับใช้จ่ายไปตลอดชีวิต
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เหรอไง” คะนึงนิจแย้งด้วยน�ำ้ เสียงหงุดหงิด
“ไม่พอก็ตอ้ งหาต่ อ หรือว่าต่ อยอดเอาเองครับ ในเมื่อลิน
เขาเลือกทีจ่ ะมีชวี ติ แบบนี้เอง ผมท�ำดีทส่ี ุดแล ้วครับคุณแม่”
“แม่ผิดหวังในตัวแกจริงๆ” ค�ำพูดนัน้ ท�ำใหด้ นัทธ์รู้สกึ ผิด
แต่ ก็คิดว่าทุกอย่ างควรเป็ นไปตามที่ขวัญนลินต้องการ เขาเอง
ก็อยากรูว้ า่ เธอจะไปได้สกั กี่นำ�้ กัน
“ตกลงแกจะไม่ตามหาน้องใช่ไหม” ค�ำถามของมารดาท�ำให ้
ดนัทธ์น่ิงไปชั่วอึดใจ ในเมือ่ เธอไม่อยากอยู่กบั เขา ไม่อยากมีชวี ติ
ในแบบที่เขาต้องการใหเ้ ธอเป็ น เขาก็ไม่จำ� เป็ นต้องกังวลอะไร
เกี่ยวกับเธอแล ้วไม่ใช่หรือ
“ก็ได้ตานัทธ์ ในเมื่อแกตัดสินใจแบบนี้ แลว้ แม่เองก็จะ
ไม่ บ งั คับ อะไรแกอีก ปล่อ ยให ห้ นู ล ิน เขามีชีวิต ของเขาเองก็ ดี
เหมือนกัน จะมาจมปลักกับคนแก่ๆ ให ้หมดอนาคตท�ำไม”
“คุณแม่!” ดนัทธ์เรียกมารดาอย่างอ่อนอกอ่อนใจ รูว้ ่าท่าน
โกรธมาก แต่กจ็ นใจจะท�ำตามทีท่ ่านต้องการทุกอย่างได้
“แม่กบั คุณเดชาจะกลับไร่วนั นี้เลย อยู่ทน่ี ่ีไปก็ไม่มปี ระโยชน์
อะไรแล ้ว”
“อ้าว” ดนัทธ์อา้ ปากค้าง เมื่อมารดากับเดชาจะหนีกลับไร่
ทางภาคเหนือเอาดื้อๆ ทัง้ ที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะมาอยู่กบั เขาสัก
สองสามเดือน
“แม่จะหาน้องเอง และจะพาตัวน้องมาดูแลเองด้วย และแก...
ห ้ามมายุ่งวุน่ วายอะไรกับหนู ลนิ อีก”
“เดีย๋ วนะครับคุณแม่” ดนัทธ์แย้งมารดา ทว่าอีกฝ่ ายกลับ
วางสายไปก่อนแล ้ว ท�ำให ้ชายหนุ่มได้แต่นงั่ ถอนหายใจอยูต่ ามล�ำพัง
รูส้ กึ เครียดขึ้นมาจนต้องขยี้หวั ตัวเองไปมา
เมียหนี แม่ด่า มันเรื่องบ ้าอะไรกันวะเนี่ย...
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ดนัทธ์อยากจะบ ้าตาย ไม่รูว้ า่ ควรท�ำอย่างไรดีแล ้วในตอนนี้
ดู เหมือนว่าความผิดจะตกอยู่ท่ีเขาคนเดียว เพียงเพราะผู ห้ ญิง
ตัวเล็กๆ ทีข่ ้นึ ชื่อว่าภรรยาตามกฎหมายของเขา
ขวัญนลิน ยายตัวแสบ! นี่เธอคิดว่าเขาจะตามงอ้ งอนเธอ
อย่างนัน้ ใช่ไหม ให้ไปศึกษาหาความรูก้ ็ไม่ยอมไป แถมยังหนีหาย
ให ้เขาต้องหัวปั่นอีก
เอาสิ! อยากจะหนีก็หนีไป เขาเองก็อยากรูเ้ หมือนกันว่าเธอ
จะหยิง่ จองหองไปได้นานแค่ไหน ผู ้หญิงตัวเล็กๆ คนเดียวไม่มญ
ี าติ
ทีไ่ หน คงจะหนีไม่ได้ไกลนักหรอก ดีไม่ดอี กี สองสามวันหลังจากนี้
ขวัญนลินอาจจะซมซานกลับมาหาเขาก็ได้

“สวัสดีครับ”

ร่างสู งในชุดครุยที่กา้ วเขา้ มาทักทายตรงหน้าท�ำใหห้ ญิงสาว
ทีก่ ำ� ลังก้มหน้าก้มตาเสียบลูกชิ้นอยู่บริเวณหน้าร้านเล็กๆ ทีต่ งั้ อยู่
หน้าบ ้านเช่าของตัวเองต้องเงยหน้าขึ้นมามอง ก่อนจะส่งรอยยิ้มกว ้าง
ให้บณ
ั ฑิตหนุ่มป้ ายแดงด้วยความยินดี
“คุ ณ ภู ” ขวัญ นลิน ทัก ทาย มองหนุ่ ม รุ่ น พี่ท่ีบ า้ นติ ด กัน
ด้วยความยินดีกบั ความส�ำเร็จของเขา ภูบดีเป็ นน้องชายของภิลา
สาวเจ้าของบา้ นขา้ งๆ ที่ขวัญนลินมาอาศัยอยู่เมือ่ สองเดือนก่ อน
ท�ำให ้พลอยรู้จกั สนิทสนมกับภูบดีไปด้วย
ภิลาเป็ นมิตรกับเธอ เป็ นคนที่เขา้ มาทักทายและใหค้ วาม
ช่วยเหลือในตอนทีเ่ ธอก้าวเขา้ มาอยู่บา้ นหลังนี้ตงั้ แต่วนั แรก และ
เมือ่ รูว้ า่ ขวัญนลินตัวคนเดียว ภิลาก็คอยแวะมาทักทายและมีไมตรี
กับเธอจนสนิทสนมกัน
“บอกให ้เรียกพีภ่ ไู งครับ” ภูบดีย้มิ หวาน มองสาวน้อยตรงหน้า
ด้วยความสงสารและเอ็นดู แมจ้ ะไม่มใี ครรู ค้ วามเป็ นมาของเธอ
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มากนัก แต่เขากับพีส่ าวก็ถูกชะตาขวัญนลินมาก คอยช่วยเหลือ
และคอยอุดหนุนของกินทีเ่ ธอวางขายหน้าบ ้านอยู่เป็ นประจ�ำ
“แต่วา่ ...”
“เรียกพีภ่ ูเถอะครับ พีก่ บั น้องลินจะได้ไม่ดูเหินห่างกันมาก
ทัง้ ทีเ่ ราก็ออกจะเป็ นเพือ่ นบ ้านทีส่ นิทกันขนาดนี้”
“ก็ได้ค่ะ พี่ภู” ขวัญนลินยอมเรียกในที่สุด ก่ อนจะยิ้มให ้
ชายหนุ่มด้วยไมตรีจติ คิดว่าผูกมิตรกันไว้ก็เป็ นเรื่องทีด่ ี ภูบดีเอง
ก็เป็ นผู ช้ ายที่สุภาพและอ่ อนโยน แถมยังหมั่นเอากับขา้ วที่บา้ น
มาแบ่งปันให ้เธออยู่เสมอ จนเธอรูส้ กึ เกรงใจมาก
“ต้องอย่างนี้สคิ รับ ถือว่าเป็ นของขวัญให้พใ่ี นวันรับปริญญา
แลว้ กันเนอะ” ชายหนุ่ มพูดติดตลก ก่ อนจะหัวเราะออกมาด้วย
ความขบขัน เพือ่ ให ้ขวัญนลินรูส้ กึ เป็ นกันเอง ไม่ดูเกร็งๆ ในเวลาที่
พูดคุยกันทุกครัง้ เหมือนทีผ่ ่านมา
“ยินดีดว้ ยนะคะพีภ่ ”ู
“ขอบคุ ณ ครับ ” ภู บ ดีบ อกด้ว ยสีห น้า ยิ้ม แย้ม พร้อ มกับ
พิศมองใบหน้าหวานทีเ่ ขาถูกชะตาตัง้ แต่แรกเห็น ไม่มใี ครรูว้ ่าเธอ
มีความเป็ นมาอย่างไรชัดเจน รู เ้ พียงแค่ ว่าเธอตัวคนเดียว ไม่มี
ญาติพน่ี อ้ งทีไ่ หน
เธอเล่าให้ภิลาฟังว่าในชีวติ ไม่มใี ครแลว้ พ่อแม่ตายหมด
เหลือเพียงลุงกับป้ าสะใภ้ทต่ี ดั ขาดกันแล ้ว และเธออยากมีชวี ติ ใหม่
จึงย้ายมาอยู่ทจ่ี งั หวัดกระบีแ่ ห่งนี้
แมจ้ ะสงสัยในความเป็ นไปของเธออยู่มาก แต่ทงั้ ภิลาและ
ภูบดีต่างก็เห็นใจขวัญนลิน สาวน้อยเปิ ดร้านขายของกินเล็กๆ
หน้าบา้ นเช่ าของตัวเอง ท�ำขนมและกับขา้ วใส่ถุงมาวางขายบา้ ง
ลูกชิ้นทอดบ ้าง เมนู หลากหลายไม่ซำ�้ ในแต่ละวัน ขวัญนลินท�ำอาหาร
รสชาติออกมาดีทกุ อย่าง ท�ำให้มลี ูกค้าในหมูบ่ ้านแถบนี้มาอุดหนุน
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เธอทุกวัน เพราะติดใจในรสชาติความอร่ อย แมแ้ ต่ เขาเองก็ยงั
เดินมาซื้อเธอเกือบทุกวัน ทัง้ นี้ก็เพราะอยากเห็นใบหน้าหวานๆ
ของแม่คา้ คนสวยด้วยนั่นเอง
“พีภ่ อู ยากกินอะไรล่ะคะ เดีย๋ ววันนี้ลนิ เลี้ยงเอง” แม่คา้ บอก
อย่างใจป�้ ำ วันนี้เป็ นวันรับปริญญาของภูบดี เธอควรมีของขวัญ
ให ้เขา ซึง่ เธอเองก็ไม่ได้เตรียมอะไรไว ้ จะมีกแ็ ต่ของกินเท่านัน้ ทีเ่ ธอ
พอจะเลี้ยงเขาได้ในตอนนี้
จริ ง ๆ ภู บ ดีช วนเธอไปงานส�ำ คัญ ของเขาวัน นี้ ด ว้ ย แต่
ขวัญนลินคิดว่าตัวเองไม่ใช่ คนในครอบครัวของเขา จะไปด้วย
ก็ดูจะกระไรอยู่ จึงปฏิเสธออกไป แต่พอเห็นภูบดีกลับมาในชุด
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางจิตใจเช่นนี้ ขวัญนลินก็อดปลาบปลื้มไปกับครอบครัว
ของเขาไม่ไ ด้ คิด ว่า ถ า้ ตัง้ หลัก กับ ชีวิต ได้ห ลัง จากนี้ เธอจะไป
สมัครเรียนต่อทันที เพราะเงินทีม่ อี ยู่ในตอนนี้คงพอส�ำหรับใหเ้ ธอ
ได้ใช้จ่ายจนเรียนจบมหาวิทยาลัย อาศัยขายของหาเงินเพิม่ ไปด้วย
คิดว่าคงไม่มปี ญ
ั หาอะไร
“ขอบคุ ณ ครับ แต่ ไ ม่ดีก ว่า คืน นี้ ท่ีบ า้ นมีง านเลี้ย งเล็ก ๆ
ฉลองกัน พีอ่ ยากให้ลนิ ไปร่วมด้วยจะได้ไหมครับ”
“มันจะดีหรือคะ” ขวัญนลินเกรงใจ
“ดีสคิ รับ อย่างทีบ่ อกว่างานนี้เป็ นงานเล็กๆ ไม่ได้เชิญคนอืน่
คนไกลที่ไหนเลย ก็มพี ่ี มีพ่ภี ิ พี่อาชา แลว้ ก็ชมพู่เท่านัน้ รวม
น้องลินไปอีกคน เพราะฉะนัน้ ไม่ตอ้ งเกรงใจนะครับ” ภูบดีอธิบาย
ตัว เขาเองก็ มีภิล าพี่ส าวกับ อาชาพี่เ ขยและหลานสาววัย หกขวบ
อย่างชมพู่เท่านัน้ เพราะพ่อแม่ก็เสียชีวติ ไปหมดแลว้ เหมือนกัน
ทิ้งมรดกและทรัพย์สินใหเ้ ขากับภิลามากมาย ท�ำใหส้ องพี่นอ้ ง
ไม่ลำ� บากอะไรเลย
“งัน้ ...ก็ได้ค่ะ” ขวัญนลินไม่กล ้าปฏิเสธ เมือ่ เห็นถึงความตัง้ ใจ
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ของภูบดี อีกอย่างเธอเองก็เกรงใจภิลาด้วย เนื่องจากอีกฝ่ ายเคย
ชวนเธอไปกินขา้ วที่บา้ นด้วยกันหลายครัง้ แลว้ แต่ ขวัญนลินก็
ไม่สะดวกทีจ่ ะไปตามค�ำเชิญเสียที ครัง้ นี้จงึ เป็ นโอกาสทีเ่ ธอจะได้
พบปะกับทุกคนในทีเดียวไปเลย
“ดีมาก งัน้ พีข่ อตัวกลับเข ้าบ ้านไปอาบน�ำ้ เปลีย่ นเสื้อผา้ ก่อน
นะครับ เดีย๋ วค�ำ่ ๆ จะออกมาช่วยเก็บร้าน”
“ค่ะ” ขวัญนลินพยักหน้า หลบสายตาทีอ่ กี ฝ่ ายจ้องมาด้วย
ความรู้สกึ ไม่สบายใจ ภูบดีอธั ยาศัยดีและมีนำ�้ ใจ ท�ำใหเ้ ธอไม่กล ้า
ที่จะหมางเมินกับเขา ทว่าลึกๆ ก็แอบกังวลกับสายตาคมกริบที่
มองมานัน้ อยู่ไม่นอ้ ยทีเดียว
ขออย่าใหเ้ ป็ นอย่างทีค่ ดิ เลย ขวัญนลินแอบร�ำพันในใจ แม ้
จะยังไม่เป็ นผูใ้ หญ่ทผ่ี ่านโลกมามากมายนัก แต่กพ็ อจะมองออกว่า
ภูบดีคิดกับเธออย่างไร ทว่าเธอไม่ใช่สาวน้อยสดใสและใสสะอาด
อย่างทีเ่ ขาคิด ทัง้ ยังเคยมีสามีมาก่อนแล ้วด้วย
ภาพของใครบางคนโผล่ ข้ ึน มาหลัง จากภู บ ดีเ ดิน จากไป
จะว่าไปแล ้วเธอก็ยงั เป็ นภรรยาตามกฎหมายของเขาอยู่ เพราะยัง
ไม่ได้จดทะเบียนหย่ากัน แต่ ก็นั่นละ ทะเบียนสมรสจะไปมีค่า
มีความหมายอะไร ในเมือ่ เธอกับเขาคนนัน้ ไม่มวี นั ร่วมทางกันได้
อีกต่อไปแล ้ว
ขวัญ นลิน น�ำ้ ตาซึม คิ ด ถึง วัน ที่ต วั เองสะพายเป้ ใบเดีย ว
หนีเขามาโดยไม่มจี ดุ หมายปลายทาง เธอเคว ้งคว ้างและเสียใจจน
ไม่คดิ จะกลับไปหาเขาอีก เธอนั่งรถทัวร์ไปเรื่อยๆ ค�ำ่ ไหนนอนนั่น
พร้อมกับคิดหาทางเริ่มต้นชีวติ ใหม่ทด่ี กี ว่า จะกลับไปหาลุงกับป้ า
ก็กลัวจะถูกโขกสับใช้งานเยี่ยงทาส อีกทัง้ ก็กลัวจะโดนขายให ้
พวกเศรษฐีมเี งิน จึงเข็ดขยาดและไม่ขอพบเจอกันอีก
เธอเดินทางไปเรือ่ ยๆ จนมาถึงกระบี่ และเห็นประกาศเช่าบ ้าน
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หลังนี้พอดี จึงได้ตดั สินใจเช่ าเพราะต้องมีท่ีอยู่อาศัยก่ อน เธอ
เปลีย่ นเบอร์โทรศัพท์มอื ถือเพือ่ ไม่ให้ใครติดตามได้ เงินในบัญชีท่ี
ดนัทธ์และคะนึงนิจให ้มาก็มากพอทีเ่ ธอจะตัง้ ต้นชีวติ ใหม่ได้สบายๆ
หากว่าไม่ฟ่ มุ เฟื อยและน�ำมาลงทุนให ้เกิดดอกออกผลต่อไป
ขวัญนลินจึงตัดสินใจขายขนมหวานและกับขา้ ว รวมไปถึง
ของกินง่ายๆ อีกหลายอย่าง เธอเองก็พอมีฝีมอื ทางนี้อยูบ่ ้าง เพราะ
เคยไปท�ำงานพิเศษเป็ นผูช้ ่วยกุก๊ ในร้านอาหารตอนปิ ดเทอม อีกทัง้
ยังท�ำใหล้ ุงกับป้ ากินทุกวัน ทัง้ อาหารทัง้ กับแกลม้ เวลาที่ลุงชวน
เพือ่ นๆ มาดืม่ เหล ้าทีบ่ ้านก็ใช้เธอนี่ละท�ำให ้ทุกอย่าง และไม่วา่ ดึกดืน่
แค่ไหนก็ตอ้ งท�ำ ไม่อย่างนัน้ จะโดนลงโทษตีดว้ ยไม ้เรียว
เธอจะไม่มวี นั กลับไปมีชวี ติ แบบนัน้ อีกแล ้ว ขวัญนลินบอก
ตัวเอง ตอนนี้เธอจะเริ่มต้นใหม่ และมีชีวติ ที่สดใส เธอจะเรียน
หนังสือหาวิชาความรู ้ เพือ่ อนาคตทีด่ ขี องตัวเอง จะทิ้งทุกอย่างที่
ท�ำให ้เจ็บช�ำ้ ไว ้ข ้างหลัง รวมไปถึงใครบางคนทีไ่ ม่เคยต้องการเธอเลย
ในชีวติ

“คุณแม่สบายดีนะครับ”

ค�ำถามของบุตรชายทีบ่ นิ จากกรุงเทพฯ มาหานางถึงเชียงราย
ท�ำ ให ค้ ะนึ ง นิ จ ที่ก ำ� ลัง ตัด แต่ ง กิ่ง ชาอยู่ ห นั มามองชายหนุ่ ม ด้ว ย
สีหน้าเฉยชา ไม่ตอบค�ำถาม ไม่พดู ไม่จา แถมยังเดินหนีเขาไปดื้อๆ
อีกด้วย
“เพิง่ มาถึงเหนื่อยๆ ท�ำไมไม่นอนพักในบ ้านก่อนล่ะตานัทธ์”
เดชาเอ่ยทักลูกเลี้ยง ก่อนจะวางกรรไกรตัดกิ่งชา แล ้วเดิน
มานั่งทีเ่ ก้าอี้ข ้างดนัทธ์ดว้ ยสายตาอบอุ่นอ่อนโยน
เดชาไม่มที ายาทเพราะเป็ นหมัน ได้พบได้รู้จกั กับคะนึงนิจ
ที่ง านการกุ ศ ลแห่ ง หนึ่ ง ที่ก รุ ง เทพฯ ในตอนที่ด นัท ธ์เ รี ย นจบ
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มหาวิทยาลัยพอดี คะนึงนิจเป็ นคนร่าเริงและอัธยาศัยดีมาก ท�ำให ้
เดชาถูกใจและสนใจ ยิง่ รูว้ า่ คะนึงนิจไม่มใี คร หลังจากทีส่ ามีของนาง
เสียชีวติ ไปตัง้ แต่ดนัทธ์ยงั เรียนมัธยมปลายแล ้ว เดชาก็ยง่ิ อยากรูจ้ กั
และอยากดูแล จนในทีส่ ุดก็เดินหน้าจีบอย่างตรงไปตรงมา สุดท ้าย
ทัง้ คู่กต็ ดั สินใจแต่งงานกันหลังจากดูใจเป็ นเวลาสามปี
ดนัทธ์เองก็ไม่ได้รงั เกียจท่าน อีกทัง้ ยังรักและให ้ความเคารพ
เดชาเหมือนเป็ นบิดาแท ้ๆ เพราะเดชาเป็ นคนดีและมีนำ�้ ใจกับทุกคน
อีกทัง้ ยังรักคะนึงนิจมากจนยอมตามใจทุกอย่าง ซึง่ บางครัง้ ดนัทธ์
เองก็อดค้านไม่ได้ เมื่อเห็นพ่อเลี้ยงเออออห่อหมกไปกับภรรยา
ทุกอย่าง โดยไม่เคยมีข ้อแม้ใดๆ
“อยากออกมาสูดอาการดีๆ สักหน่อยครับคุณลุง” ดนัทธ์บอก
ด้วยสีหน้าอิดโรย อาจเพราะช่วงนี้เขาโหมงานหนักมากเกินไป เลย
ท�ำให ้พักผ่อนน้อย พอเคลียร์งานทีย่ ุ่งๆ เสร็จ เขาก็ข้นึ เครื่องมาหา
มารดาทีเ่ ชียงรายทันที เพราะตัง้ แต่วนั นัน้ ทีม่ ารดาโทร.ไปอาละวาด
กับเขา คะนึงนิจก็ไม่ตดิ ต่อและไม่บนิ ไปหาเขาทีก่ รุงเทพฯ อีกเลย
“คุณลุงกับคุณแม่สบายดีนะครับ” ดนัทธ์เอ่ยถามอีกครัง้
เพราะก่อนหน้านี้มารดาไม่ยอมตอบ เอาแต่หน้าบึ้งใส่เขาเหมือน
เหม็นขี้หน้าอย่างไรอย่างนัน้
“สบายดี ว่าแต่นทั ธ์เถอะ ท�ำไมจู่ๆ ถึงบินมานี่ได้ ไหนคุณนิจ
บอกว่างานยุ่งไม่ใช่เหรอ”
“เคลีย ร์ไ ด้แ ล ว้ ครับ เลยให ก้ ารัน ต์อ ยู่ ดู แ ลแทนไปก่ อ น
ขืน ไม่ ป ลีก ตัว มาหาคนทางนี้ ก่ อ น มีห วัง คงได้ถู ก ตัด ออกจาก
กองมรดกแน่ๆ” ดนัทธ์พูดติดตลก ก่อนจะหันไปมองมารดาด้วย
ความอ่ อ นอกอ่ อ นใจ ตัง้ แต่ ข วัญ นลิน หนี ห ายตัว ไป คะนึ ง นิ จ
ก็เหมือนตัดขาดกับเขาไปด้วย เขารู ว้ ่ามารดาโกรธมาก แต่ก็ไม่รู ้
จะท�ำอย่างไร ขวัญนลินเลือกทางชีวติ ด้วยตัวเองแล ้ว ใช่วา่ เขาบังคับ
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หรือผลักไส
“นี่กส็ องเดือนกว่าแล ้ว ไม่ได้ขา่ วคราวหนู ลนิ บ ้างเลยหรือ”
เดชาอดที่จะถามขึ้นมาไม่ได้ เพราะจนป่ านนี้แลว้ ท่านกับ
ภรรยาก็ยงั ไม่ได้ขา่ วคราวของเธอเลย
“เงียบครับ คิดว่าจงใจหลบไม่ให ้เราตามเจอด้วย”
แม ้ปากจะบอกว่าไม่สนใจ แต่ดนัทธ์กแ็ อบส่งคนออกตามหา
เธออยู่ ตลอดสองเดือน ทว่าก็ยงั เงียบกริบ คิดว่าขวัญนลินคง
ไม่อยากให้ใครตามเจอ ยิง่ เธอโกรธเขาอยู่ดว้ ย คาดว่าคงไม่อยาก
เจอหน้าเขาอีกแล ้ว
“หนู ลนิ นี่ก็ใจเด็ดเหลือเกิน อย่างน้อยถา้ ไม่อยากกลับมา
ก็น่ าจะติดต่ อกลับใหเ้ รารู ว้ ่าอยู่ ท่ีไหนอย่ างไรบา้ ง ทุกคนจะได้
ไม่ตอ้ งห่วง แต่น่ีเงียบไปเลย คุณนิจเขาก็ไม่สบายใจ”
เดชาหัน ไปมองภรรยาของท่ า นด้ว ยความเห็น ใจ ทุก วัน
คะนึ ง นิ จ เอาแต่ บ่น ถึง ขวัญ นลิน อยู่ ต ลอด พร้อ มกับ บอกโกรธ
บุตรชายของตนทีช่ ่างเย็นชาและไร้หวั ใจ
“คิดว่าคงไม่ลำ� บากอะไรหรอกครับ เพราะเงินติดตัวไปก็
มากโขทีเดียว ถ ้าติดปัญหาอะไร ป่ านนี้คงกลับมาหาเราแล ้ว นี่ผม
ก็ใหส้ ารัชเช็กทางลุงกับป้ าของเธอแลว้ ก็ไม่เห็นว่าเธอจะติดต่ อ
ไปเลย ผมว่าลินคงไม่กลับไปหาสองคนนัน้ หรอก เพราะกลับไป
ก็เหมือนตกนรกทัง้ เป็ น”
“แล ้วนัทธ์จะปล่อยให ้เรื่องมันเป็ นแบบนี้เหรอลูก”
เดชาถามชายหนุ่ มที่ตนรักเหมือนลู กในไส ้ เพราะไม่มลี ู ก
จึงรักลูกของภรรยามาก แก่ชราไปก็คงจะมีแต่ดนัทธ์เท่านัน้ ทีพ่ อจะ
ฝากผีฝากไข้ได้ เพราะญาติของตนก็แยกย้ายไปท�ำมาหากินกัน
หมดแล ้ว ไม่ได้ตดิ ต่อหรือสนิทสนมกันอย่างเดิม นานๆ ครัง้ ถึงจะ
รวมตัวกันได้
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“คุณลุงคิดว่าผมต้องท�ำยังไงหรือครับ” ดนัทธ์ถอนหายใจ
ในเมือ่ ขวัญนลินไม่อยากอยู่กบั เขาจนต้องหนีไปอย่างนัน้ แล ้วเขา
จะท�ำอย่างไรได้ นอกจากตัดใจและปล่อยให ้เธอไปมีชวี ติ ของเธอ
“นั่นเมียนะตานัทธ์ ลุงถามจริงๆ ไม่รกั ไม่ห่วงบา้ งสักนิด
เชียวหรือ”
“คือผม...”
“ถึงจะดูแลตัวเองได้แล ้ว แต่เด็กยังไงก็คือเด็ก หนู ลนิ อายุ
แค่สบิ แปดเท่านัน้ เอง นัทธ์จะใจด�ำใหน้ อ้ งไปเผชิญชีวติ ตามล�ำพัง
อย่างนัน้ เหรอ”
“ลินเขาเลือกเองนี่ครับ ผมไม่ได้...”
“ถ ้าหนู ลนิ ไม่โกรธทีน่ ทั ธ์จะส่งเธอไปเรียนต่างประเทศ ลุงว่า
ยัง ไงเธอก็ ค งไม่ มีท างหนี ไ ปอย่ า งนัน้ แน่ ” คนผ่ า นโลกมาก่ อ น
บอกตามตรง
“ผมก็ แ ค่ ใ ห้ ไ ปเรี ย น ให เ้ ธอมีวุ ฒิ ภ าวะทางการศึ ก ษาที่
ไม่นอ้ ยหน้าใครเท่านัน้ ” ดนัทธ์บอกเจตนาของตน เขาอยากให ้เธอ
มีการศึกษาที่ดี และโตเป็ นผู้ใหญ่ ท่ีทนั เล่หก์ ลของมนุ ษย์ทุกคน
บนโลกนี้ จะได้ไม่ตกเป็ นเครื่องมือหากินของใครอีก
“เมือ งไทยก็ มีม หาวิท ยาลัย เยอะแยะไป ไม่ เ ห็น ต้อ งไป
เมืองนอกเมืองนานี่นา”
“คือว่า...” ดนัทธ์พดู ไม่ออก เมือ่ เดชาดักคอเขามาแบบนี้ ก็เขา
ไม่พร้อมจะมีภรรยานี่นา แถมอายุยงั ห่างกันมากอีก เขาไม่อยาก
ท�ำลายอนาคตของเด็กทีก่ ำ� ลังอยูใ่ นวัยอันสดใส จึงได้เลือกตัดสินใจ
แบบนัน้ เขาไม่ชอบการถูกมัดมือชก ไม่ชอบการถูกยัดเยียดอะไรให ้
จึงอยากใหเ้ วลาทัง้ ตัวเองและเธอไปก่ อน แต่ใครจะคิดว่าเธอจะ
เขา้ ใจผิดเขาจนหนีเตลิดเปิ ดเปิ งไปแบบนัน้ เขาเองก็เสียใจและ
รูส้ กึ ผิดมาตลอด ใช่วา่ จะหัวใจตายด้านเหมือนอย่างทีม่ ารดากล่าวหา
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“หนู ลนิ เขาคงคิดว่านัทธ์ไม่ตอ้ งการไง ถึงได้หนีไปแบบนัน้ ”
“ผมผิดเองครับคุณลุง” ดนัทธ์ยอมรับออกมาอย่างลูกผูช้ าย
เขาผิดเขาก็ยอมรับ แต่ ในเมื่อเรื่องมันเลยเถิดมาถึงขนาดนี้แลว้
เขาจะไปแก้ไขอะไรได้
“เอาเถอะ อย่าโทษตัวเองเลย ไหนๆ เรือ่ งมันก็มาถึงขัน้ นี้แล ้ว
จะต่อว่ากันไปก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไร แต่ลุงว่านัทธ์ควรไปคุย
กับแม่เขาใหเ้ ขา้ ใจกันดีกว่า โกรธกันแบบนี้ไม่ดีหรอก เดีย๋ วจะ
ท�ำใหเ้ ครียดจนไม่สบายเอาได้” เดชาแนะน�ำชายหนุ่ ม พร้อมกับ
บุยปากไปที
้
ภ่ รรยาของท่าน ซึง่ เดินหนีไปยังเรือนพักคนงานเสียแล ้ว
ในตอนนี้
“ครับ คุ ณ ลุ ง ” ดนัท ธ์ร บั ค�ำ ก่ อ นจะลุ ก ขึ้น แล ว้ เดิน ตาม
มารดาไปปรับความเข ้าใจกันเสียที หลังจากงอนกันมาสองเดือนกว่า
ท่ามกลางสายตาทีบ่ ง่ บอกถึงความกังวลและไม่สบายใจของเดชา

“เดีย๋ วสิครับคุณแม่ คุยกันก่อนสิครับ”

ดนัทธ์เดินเขา้ ไปกอดมารดาเอาไว ้ พร้อมกับงอนงอ้ ด้วย
น�ำ้ เสียงออดอ้อน ไม่ยอมใหค้ ะนึงนิจเดินหนีไปไหน เป็ นครัง้ แรก
ที่ม ารดางอนหนัก มากจนถึง ขัน้ ไม่ ติ ด ต่ อ กัน เลยแบบนี้ ท�ำ ให ้
ดนัทธ์เครียดพอควร จึงได้ตดั สินใจพักงานแลว้ มาเยี่ยมมารดา
ถึงภาคเหนือ
“แม่ไม่มอี ะไรจะคุย” คะนึงนิจบอกห ้วนๆ
“โถ ไม่คดิ ถึงลูกชายสุดทีร่ กั บ ้างเลยหรือครับ” ดนัทธ์มยุ่ หน้า
เมือ่ มารดาท�ำหมางเมินใส่
“แม่คดิ ถึงลูกสะใภม้ ากกว่า” คะนึงนิจบอกตรงๆ สองเดือน
แล ้วทีล่ ูกสะใภ ้ของนางหายตัวไป ไม่ยอมส่งข่าวให ้นางรู ้ ท�ำให ้นาง
เป็ นห่วงมาก กลัวจะตกระก�ำล�ำบาก หรือพบเจอคนไม่ดหี ลอกลวง
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หรือท�ำร้ายเอาได้ ถึงจะรู ้ว่าขวัญนลินมีเงินติดตัวไปพอสมควรก็เถอะ
แต่นางก็อดเป็ นห่วงไม่ได้อยู่ดี
“คุณแม่” ดนัทธ์ถอนหายใจ ไม่คดิ ว่ามารดาจะรักและเอ็นดู
ขวัญนลินมากขนาดนี้ ทัง้ ทีเ่ พิง่ รูจ้ กั และอยู่ดว้ ยกันได้ไม่นานเท่าไร
“แกมันใจด�ำ”
“อ้าว” ดนัทธ์มองใบหน้างอง�ำ้ ของมารดาแล ้วอ่อนอกอ่อนใจ
“เมือ่ ไรจะตามน้องกลับมาให ้แม่”
“คุณแม่ครับ”
“แกไม่ต ้องรับน้องเป็ นเมียก็ได้ แต่แม่จะรับแกเป็ นลูกบุญธรรม
เอง จะยกมรดกทีม่ ใี ห ้ทัง้ หมด โดยไม่ตอ้ งไปยุ่งอะไรกับแกอีก”
คะนึ ง นิ จ พรั่ ง พรู อ อกมาด้ว ยความคับ แค้น ใจ นางห่ ว ง
ขวัญนลินเหลือเกิน ทั้งสงสารและเห็นใจ ลูกผูห้ ญิงตัวคนเดียว
แถมยังเด็กนัก จะใช้ชวี ติ ตามล�ำพังได้อย่างปลอดภัยหรือไม่
คะนึงนิจสงสารจับใจ ใจจริงอยากแจ้งความตามหา แต่
สามีนางก็ห ้ามปรามไว ้ เพราะนอกจากจะท�ำให ้เป็ นเรื่องราวใหญ่โต
แลว้ ยังอาจจะท�ำให้ชีวติ ของขวัญนลินไม่สงบสุขอย่างที่ตอ้ งการ
ก็เป็ นได้ ดีไม่ดีลุงกับป้ าของเธออาจจะหวนคืนกลับมาปอกลอก
หลานสาวอีกก็ได้ เพราะตอนนี้ขวัญนลินก็มเี งินติดตัวมากพอสมควร
และถา้ สองคนนัน้ รู ว้ ่าขวัญนลินไม่ได้อยู่กบั ดนัทธ์แลว้ ชีวติ ของ
ขวัญนลินก็อาจจะกลับไปอยู่ในจุดเดิมได้
“หากเขาอยากอยู่กบั เรา เขาคงไม่หนีไปแบบนี้หรอกครับ
คุณแม่ปลงใจเสียเถอะ ให้ลนิ เขาไปมีชวี ติ อย่างทีเ่ ขาต้องการดีกว่า”
ดนัทธ์ปลอบมารดา เพราะคิดว่านี่คอื สิง่ ทีข่ วัญนลินต้องการ
และเลือกด้วยตัวเอง
“มันเป็ นเพราะแกไม่ตอ้ งการน้อง พยายามทีจ่ ะเสือกไสไล่ส่ง
น้องก่อนต่างหากล่ะ เป็ นแม่กไ็ ม่อยู่ดว้ ยหรอก เป็ นแม่กค็ งต้องไป”
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“ก็นนั่ ไงครับ คุณแม่เองก็เข ้าใจดีอยูแ่ ล ้ว ท�ำไมถึงยังอยากจะ
ตามเธอกลับมาอีก คนเขาไม่อยากอยู่จะรัง้ ไปเพือ่ อะไร ผู ้ชายแก่ๆ
อย่างผมไม่มคี ุณค่าอะไรใหเ้ ด็กเอ๊าะๆ อยากอยู่ดว้ ยหรอกนะครับ
ไปหาวัยเดียวกันดีกว่า ขวัญนลินเขาคงคิดแบบนัน้ ”
“แกอย่ามาเปลีย่ นเรือ่ งโยนความผิดให ้หนู ลนิ ” คะนึงนิจตวาด
บุตรชายเสียงขุน่ ท�ำเอาดนัทธ์แอบสะดุง้ อยู่เหมือนกัน
“ผมยอมรับนะครับ ว่าไม่อยากให้ลนิ เขาอยู่ดว้ ยในตอนนี้
คุณแม่ก็รูว้ ่าผมไม่ได้เต็มใจแต่งงาน ไม่พร้อมจะมีเมียในตอนนี้
ก็เลยอยากจะใหเ้ วลาทัง้ ตัวเองและก็เธอด้วย ใครจะคิดว่าเธอจะ
หนีไปดื้อๆ แบบนัน้ ”
“แกสามสิบห ้าแล ้วนะตานัทธ์ แต่งงานมีเมียไม่ใช่เรือ่ งแปลก”
มารดาย้อนตาขวาง โกรธทีบ่ ตุ รชายหวงความโสดจนเลยเถิด
มานาน หรือจะรอให้ตวั เองหมดสมรรถภาพในการท�ำหลานใหน้ าง
ก่อน ถึงจะพร้อมมีลูกมีเมียเหมือนชาวบ ้านเขาเสียที
“ก็แต่งให ้แล ้วไงครับ จะเอายังไงอีก จริงๆ ลินเขาก็ควรรูว้ า่
ตัวเองควรอยู่จุดไหน เราสองคนไม่ได้แต่ งงานกันด้วยความรัก
และความพร้อมเหมือนคนอืน่ ทั่วไป ทุกอย่างมันต้องใช้เวลาด้วย”
“งัน้ ก็แล ้วแต่แก แม่จะไม่ยุ่งอีกแล ้ว จ�ำไว ้นะตานัทธ์ ว่าแก
เป็ น คนทิ้ง หนู ล ิน เขาก่ อ น หากวัน หนึ่ ง วัน ใดที่แ กต้อ งการและ
เสียดายเขาขึ้นมา แม่บอกเลยว่าจะไม่ช่วย”
“คุณแม่อะ อย่าโกรธสิครับ” ดนัทธ์กอดเอวมารดา พร้อมกับ
ท�ำตาปริบๆ วอนขอความเห็นใจ ใช่วา่ เขาไม่รูส้ กึ อะไรทีข่ วัญนลิน
หนีไปแบบนัน้ มันเป็ นการหักหน้าและท ้าทายเขาชัดๆ เพราะตัง้ แต่
เกิดมาจนป่ านนี้ ดนัทธ์ยงั ไม่เห็นมีผูห้ ญิงคนไหนที่จะวิ่งหนีเขา
แบบนี้มาก่อน มีแต่จะวิง่ เข ้าใส่เสนอตัวให ้แทบทัง้ นัน้
แล ว้ ท�ำ ไมล่ะ ท�ำ ไมเขาต้อ งแคร์เ ธอด้ว ย เธออยากหนี ก็
โอบขวัญ 47

หนีไปสิ คิดว่าจะหนีไปได้สกั กี่นำ�้ กัน ผู ห้ ญิงตัวเล็กๆ คนเดียว
แบบนัน้ จะไปทนล�ำบากใช้ชวี ติ เพียงล�ำพังได้นานเท่าไร อีกสักหน่อย
เถอะ อีกเดีย๋ วก็กลับมาหาเขาแน่ นอน และพอถึงวันนัน้ เขาจะ
อบรมสั่งสอนยายเด็กหัวแข็งทีแ่ สนดื้อดึงและหยิง่ ทระนงอย่างเธอ
ให้รูส้ ำ� นึกเลยทีเดียว
“แม่ไม่ได้โกรธ แต่ แค่ ไม่เขา้ ใจ เมียทัง้ คน ท�ำไมนัทธ์ถึง
ปล่ อ ยไปโดยไม่ ส นใจได้ แต่ ก็ เ อาเถอะ...แม่ จ ะพู ด ครัง้ นี้ เ ป็ น
ครัง้ สุดทา้ ยแลว้ และแม่จะไม่พูดอีก ทุกอย่างอยู่ท่กี ารตัดสินใจ
ของนัทธ์กบั หนู ลนิ อยากจะท�ำอะไรก็ตามสบาย จากนี้ไปก็ขอให ้
มันเป็ นไปตามโชคชะตาก็แล ้วกัน” คะนึงนิจปลงใจ คนไม่ใช่เนื้อคู่กนั
ต่อใหร้ งั้ อย่างไรก็คงอยู่กนั ไม่ได้ แต่ถา้ เป็ นคู่แท ้ สักวันทัง้ คู่ก็ตอ้ ง
กลับมาอยู่ดว้ ยกันจนได้
ดนัทธ์น่ิ งเงียบ มองสีหน้ามารดาแลว้ รู้สึกไม่ดี อยากจะ
บอกท่านว่าเขาเองก็ไม่ได้น่ิงนอนใจกับการหายไปของภรรยาเลย
เขาแอบส่งคนตามหาเธอเงียบๆ โดยไม่ได้บอกมารดา เพราะถา้
ท่านรู ้ ท่านก็จะเกิดความคาดหวังระหว่างเขากับขวัญนลินอีก ซึง่
เขาไม่อยากใหท้ ่านผิดหวังและเสียใจ ต่อใหก้ ลับมาเจอกันอีกครัง้
ใช่วา่ เขากับเธอจะลงเอยกันด้วยดีได้
เธออยู่ทไ่ี หนนะขวัญนลิน...
ดนัทธ์พมึ พ�ำในใจด้วยความกังวล ปากบอกไม่สน แต่เขา
ก็ห่วงเธอไม่นอ้ ยไปกว่าใคร อย่างน้อยก็ได้ช่อื ว่าเป็ นภรรยา และ
เป็ นผูห้ ญิงทีท่ ำ� ใหเ้ ขามีความสุขได้ทกุ ครัง้ ยามอยู่บนเตียงด้วยกัน
การไม่มเี ธออยู่ข ้างๆ ก็ใช่วา่ เขาจะมีความสุขอย่างทีค่ ดิ ไว้ตงั้ แต่แรก
เลย มาถึงตอนนี้ดนัทธ์กไ็ ด้แต่ถามตัวเองวนไปวนมาซ�ำ้ ๆ ว่าตัวเอง
คิดถูกหรือผิดกันแน่ ทีห่ าเรื่องส่งเธอไปเรียนต่อต่างประเทศ
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3

โซ่รัก

เพล ้ง!

แก้วโกโก้ร้อนตกจากมือลงสู่พ้นื และแตกกระจาย ในขณะที่
ร่างของเจ้าของบ ้านสาวทรุดตัวลงนัง่ กับโซฟานุ่ม แล ้วหลับตาลงทันที
เมือ่ จู่ๆ ก็รูส้ กึ วิงเวียนศีรษะ หน้ามืดคล ้ายจะเป็ นลมจนประคองตัว
ไม่อยู่
“ลิน ” เสีย งเรี ย กของคนที่เ ปิ ด ประตู เ ข า้ มาในบ า้ นท�ำ ให ้
ขวัญนลินลืมตาขึ้นมามองเขาด้วยใบหน้าซีดๆ พอรู ว้ ่าเป็ นพี่ชาย
ข ้างบ ้าน เธอก็หลับตาลงอีกครัง้ แล ้วเอนกายกับโซฟาด้วยอาการ
เหนื่อยและเพลียอย่างไม่ทราบสาเหตุ
“ลินเป็ นอะไร” น�ำ้ เสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใยของคนที่
ก้าวเข ้ามานัง่ คุกเข่าอยูต่ รงหน้าท�ำให ้ขวัญนลินอุ่นใจ แต่ถงึ อย่างนัน้
ก็ไม่อาจท�ำให ้ความอ่อนล ้าทีก่ ำ� ลังเกิดขึ้นกับเธอเบาบางลงไปได้
“หน้ามืดค่ะ สงสัยจะนอนดึกไปหน่อย” คนป่ วยบอกทัง้ ทีย่ งั
หลับตา ท�ำเอาภูบดีถงึ กับถอนหายใจเฮือกใหญ่ แล ้วหันมาท�ำตาดุ
ใส่เธอทันที
“พีบ่ อกแล ้วว่าอย่าโหมงานหนัก จะขยันอะไรนักหนาล่ะหือ
บอกแล ้วว่าให้ไปท�ำงานกับพีก่ ็ไม่ยอม” ภูบดีบน่ อุบ ก่อนจะลุกไป
เก็บกวาดเศษแก้วทีแ่ ตกกระจาย เนื่องจากกลัวว่าเธอจะลุกขึ้นมา
เหยียบเศษแก้วเอาได้
“พีภ่ มู าแต่เช้าจังค่ะ”
“จะมาช่วยเปิ ดร้าน วันนี้พห่ี ยุดวันหนึ่ง”
“แค่น้ ีเอง ลินท�ำเองได้ค่ะ” คนป่ วยเกรงใจ เพราะภูบดีกบั
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ภิลามักจะมาช่วยเธอเปิ ดร้านและปิ ดร้านเป็ นประจ�ำ ทัง้ ทีเ่ ป็ นร้าน
เล็กๆ ขายของไม่ก่อี ย่างเท่านัน้
“ถ ้าพีไ่ ม่มา จะเห็นไหมว่าลินไม่สบายอยู่”
“บ่น เป็ น คนแก่ ไ ปได้ค่ ะ ” ขวัญ นลิน อดเหน็ บ ไม่ไ ด้ ภูบ ดี
ในวัยยีส่ บิ สามดูดแี ละมีเสน่หม์ าก แถมยังเป็ นเจ้าของบริษทั รับเหมา
ก่อสร้างรายใหญ่ร่วมกับภิลาพีส่ าว ซึ่งช่วยกันดูแลกิจการต่อจาก
พ่อแม่ทเ่ี สียชีวติ ไป
“ลินไม่เป็ นอะไรค่ะ”
“ปากแข็งนะเรา หน้าซีดไปหมดแลว้ นั่น พี่ว่าไปนอนพัก
ก่อนไหม สายๆ ค่อยออกไปเปิ ดร้านก็ได้”
“ไม่ค่ะ ลินไหว” ขวัญนลินพูดจบก็ลกุ ขึ้นยืนเพือ่ แสดงให ้เห็น
ว่าตัวยังไหวอยู่ ทว่าไม่ทนั ได้ขยับเทา้ ไปไหน ร่ างเล็กก็โงนเงน
ท�ำท่าจะลม้ ไปดื้อๆ ท�ำใหภ้ ูบดีพ่งุ พรวดเขา้ มาประคองเธอเอาไว ้
ด้วยใบหน้าตื่นตกใจ
“ลิน!” ภูบดีอทุ านด้วยความตกใจ เมือ่ จู่ๆ ร่างเล็กก็เป็ นลม
อยูใ่ นอ้อมกอดเขา ท�ำให ้ชายหนุ่มต้องรีบช้อนตัวเธอขึ้นมาในวงแขน
แล ้วรีบพาไปยังห ้องนอนของเธอทันที
ภูบดีโทร.หาพี่สาวหลังจากนัน้ พร้อมกับขอใหอ้ าชาพี่เขย
มาดูอาการขวัญนลินด้วย เนื่องจากอีกฝ่ ายเป็ นหมอ ซึง่ วันนี้เป็ น
วันหยุด กว่าอาชาจะออกไปคลินิกก็คงสายๆ
“อย่าเป็ นอะไรนะลิน” ภูบดีหนั มามองคนทีน่ อนอยู่บนเตียง
ด้วยความสงสารและห่วงใย น่ าแปลกที่เขารู้สึกถูกชะตากับเธอ
เหลือเกิน อยากดูแลเธอ อยากปกป้ อง ไม่อยากให ้เธอต้องอยู่แบบ
ตัวคนเดียวไปอย่างนี้
ชายหนุ่ มถอนหายใจ ภาวนาใหข้ วัญนลินไม่เป็ นอะไรมาก
นอกจากอาการเพลียเพราะท�ำงานหนักและนอนดึกอย่างทีเ่ ธอบอก
50 ภรรยาแถมรัก

จริงๆ จนกระทั่งอาชากับภิลาเขา้ มาในบา้ น ชายหนุ่ มถึงได้ใจชื้น
ขึ้นมาบ ้าง

“ว่าไงนะครับ”

สีห น้า ตื่ น ตกใจและน�ำ้ เสีย งสั่ น ๆ ของน้อ งชายหลัง รับ รู ้
ความจริงบางอย่างท�ำให้ภลิ าได้แต่ถอนหายใจ ก่อนจะหันไปสบตา
กับสามีดว้ ยความคิดทีส่ บั สนและกังวลไปหมด จนไม่รูจ้ ะพูดอะไร
ออกมาดี
“มัน...มันเป็ นไปได้ยงั ไง” ภูบดีเหมือนช็อกไปชั่วขณะ เมือ่
ได้รบั ฟังค�ำวินิจฉัยของพีเ่ ขย หลังจากตรวจดูอาการของขวัญนลิน
ในเบื้องต้น
“ถา้ จะให้ดี ภูพาน้องไปตรวจที่คลินิกพี่อกี รอบหนึ่ง จะได้
รูผ้ ลทีแ่ น่ชดั ” อาชาตบบ่าน้องเมีย เพราะเข ้าใจความรูส้ กึ ของอีกฝ่ าย
เป็ นอย่างดี ผู ้ชายด้วยกัน มีหรือจะมองไม่ออกว่าภูบดีรสู้ กึ อย่างไร
กับสาวน้อยทีน่ อนนิ่งเงียบไม่พูดไม่จาหลังจากทีเ่ ขาวินิจฉัยอาการ
เบื้องต้นว่าก�ำลังตัง้ ครรภ์
“น้องลินเองก็คงช็อกไปเหมือนกัน พีว่ า่ ภู...”
“ผมรูค้ รับพีภ่ ิ ผมโอเค ผมแค่...ตกใจนิดหน่อย”
ภูบดีพยายามเรียกสติตวั เองกลับคืนมา ขวัญนลินเองคง
ไม่อยากใหเ้ รื่องมันเป็ นแบบนี้เหมือนกัน เพราะฉะนัน้ เขาควรต้อง
เข ้าใจเธอให ้มาก เด็กผู ้หญิงอายุเพียงเท่านี้กต็ อ้ งมาเป็ นแม่คนแล ้ว
เชื่อว่าเธอคงตกใจและเครียดมาก
“น่ าเห็นใจน้องลินจริงๆ ภิว่าเราควรถามว่าพ่อเด็กเป็ นใคร
ไหมคะ จะได้แจ้งข่าวใหท้ างนัน้ ทราบ” ภิลาหันมาถามสามีอย่าง
ขอความเห็น
“พีว่ ่ารอคุยกับน้องลินก่อนดีกว่านะภิ เพราะถา้ หากเธอกับ
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พ่อเด็กไม่มปี ญ
ั หาอะไรกัน ก็คงไม่หนีมาอยูท่ น่ี ่คี นเดียวแน่ แถมยัง
บอกพวกเราว่าตัวคนเดียวไม่มใี ครอีก” อาชาปรามภรรยา ไม่อยาก
ให ้ก้าวก่ายในชีวติ ส่วนตัวของสาวน้อยมากเกินไป
“เดีย๋ วผมจะลองคุยดูเองครับ เผือ่ จะยอมพูดอะไรบ ้าง”
ภูบดีอาสา แมจ้ ะแอบรู้สกึ ผิดหวังและเสียใจไม่นอ้ ยที่เธอ
มีคนอืน่ อยู่ก่อนแล ้ว แต่เขาก็สงสารเธอจับใจ เพราะถา้ หากผูช้ าย
คนนัน้ ดีกบั เธอจริง ขวัญนลินคงไม่ตอ้ งมาอยู่ในบา้ นหลังนี้เพียง
คนเดียว
“งัน้ พี่ฝากภูดูนอ้ งด้วยก็แลว้ กัน ป่ านนี้คงขวัญเสียไปแลว้
เดีย๋ วพีก่ บั พีช่ าจะกลับไปดูยายชมพู่ทบ่ี า้ นก่อน สายๆ จะพาชมพู่
มาอยู่เป็ นเพือ่ นด้วย” ภิลาบอกน้องชาย ขวัญนลินน่าสงสาร และ
หล่อนก็รกั และเอ็นดูเหมือนน้องสาวคนหนึ่ง จึงไม่อาจทอดทิ้งให ้
เผชิญกับเรื่องใหญ่น้ ีเพียงล�ำพัง
“ครับพีภ่ ิ ขอบคุณมากนะครับ พีช่ าด้วย”
“ขอบคุณท�ำไมกันล่ะ พวกเราก็มกี นั อยู่เท่านี้เอง น้องลิน
ก็เหมือนน้องสาวพวกเรา ท�ำไมจะช่วยเหลือกันไม่ได้” อาชาบอก
น้องเมียด้วยรอยยิ้มอบอุ่น เพราะตนเองก็เมตตาสาวน้อยน่ ารัก
คนนี้ไม่ต่างจากภรรยาและภูบดีเลย
“ภูไปอยู่เป็ นเพือ่ นน้องเถอะ เดีย๋ วพีร่ ีบไปรีบมา” ภิลาบอก
น้องชายด้วยแววตากังวล
“ครับพี”่ ภูบดีรบั ค�ำ ก่อนจะเดินเข ้าหอ้ งของเจ้าของบา้ นไป
ด้วยสีหน้าเครียดๆ ท่ามกลางสายตาที่บ่งบอกถึงความกังวลของ
ภิลากับอาชาตามหลังไป
ร่ า งเล็ก ที่น อนตะแคงและนิ่ ง เงีย บอยู่ บ นเตีย งท�ำ ให ภ้ ูบ ดี
ถอนหายใจด้วยความหนักใจ ก่อนจะเดินไปนั่งริมขอบเตียงแล ้ว
มองแผ่นหลังของเธอด้วยความรูส้ กึ ปวดหนึบในใจ แต่กต็ อ้ งฝื นทน
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เก็บความรูส้ กึ นัน้ ของตัวเองเอาไว ้ เพือ่ ไม่ให ้ขวัญนลินเครียดมากไป
กว่านี้
“ลิน”
“ลินไม่เป็ นไรค่ะ” น�ำ้ เสียงทีบ่ อกถึงความเด็ดเดีย่ วท�ำให ้ภูบดี
ถึงกับพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ เพราะคิดว่าเธออาจจะวิตกกังวล
และคิดมากเกี่ยวกับเรื่องทีเ่ กิดขึ้นในตอนนี้
“ลินโอเคค่ะ พีภ่ กู บั ทุกคนไม่ตอ้ งห่วงลินนะคะ”
ขวัญนลินรับรู ว้ ่าทุกคนก�ำลังเป็ นห่วงเธอมาก เพราะฉะนัน้
จึงบอกตัวเองให ้ตัง้ สติและเข ้มแข็งให ้มากๆ อย่างน้อยก็เพือ่ ตัวเอง
และเลือดเนื้อเชื้อไขในท ้อง
ลูก...
ขวัญนลินเอื้อมมือไปแตะทีห่ น้าท ้องของตัวเองแล ้วน�ำ้ ตาคลอ
แม ้จะตกใจกับสิง่ ทีเ่ กิดขึ้นกับตัวเองในตอนนี้จนแทบอยากจะบ ้าตาย
แต่ เธอก็ตอ้ งควบคุมสติและอารมณ์ของตัวเองเอาไว ้ ต่ อใหเ้ ธอ
ร้องไหค้ ร�ำ่ ครวญอย่างไร ทุกอย่างมันก็ไม่อาจเปลีย่ นแปลงไปได้
เพราะนี่คอื ความจริงทีเ่ ธอต้องเผชิญ ไม่ใช่เพียงแค่ฝนั ไป
รอบเดือนเธอไม่มา นับตัง้ แต่วนั ที่จากดนัทธ์มา ตอนแรก
เธอคิดว่าอาจเป็ นเพราะความเครียด จึงไม่ได้เอะใจอะไร คิดไม่ถงึ
จริงๆ ว่าเธอจะมีเจ้าตัวเล็กอีกคนหนึ่งอยู่ในทอ้ งแลว้ และที่เธอ
เวียนหัวคลืน่ ไส ้นัน้ ก็เกิดจากอาการแพ ้ท ้องนั่นเอง
ขวัญนลินยิ้มทัง้ น�ำ้ ตา ไม่ใช่ความเสียใจและความโชคร้ายใดๆ
ทัง้ สิ้น หากแต่มนั คือปาฏิหาริย ์ คือความโชคดี เพราะต่อจากนี้
เธอจะไม่ตอ้ งเหงา และอยูอ่ ย่างโดดเดีย่ วอีกต่อไป เธอก�ำลังจะมีลูก
มาอยู่เป็ นเพือ่ นอยู่ดว้ ยกันหลังจากนี้
“บอกพีไ่ ด้ไหมว่าเขาเป็ นใคร” ภูบดีอดถามขึ้นมาไม่ได้ เขา
อยากรูว้ า่ หมอนัน่ เป็ นใคร อยากจะถามว่าหัวใจของหมอนัน่ ท�ำด้วย
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อะไร ถึงได้ปล่อยให ้เธอกับลูกต้องเผชิญชีวติ ตามล�ำพังเช่นนี้
“เราเลิกกันแล ้วค่ะ ลินไม่อยากพูดถึงเขาอีก” ขวัญนลินบอก
ด้วยน�ำ้ เสียงเย็นชา คนอย่างดนัทธ์คงไม่อยากเป็ นพ่อใครในตอนนี้
เพราะขนาดภรรยาอย่างเธอ เขายังไม่ตอ้ งการเลยสักนิดเดียว
“แต่ เขาต้องรู ว้ ่าลินทอ้ ง เขาต้องรับผิดชอบลู กในทอ้ งลิน
มันถึงจะถูก” ภูบดีรู้สึกโมโหที่เธอพยายามบ่ายเบี่ยงไม่ตอบว่า
พ่อของเด็กเป็ นใคร เพราะต่อใหห้ มอนั่นไม่รกั เธอ แต่อย่างน้อย
เขาก็ตอ้ งรับผิดชอบเด็กในท ้อง
“ลินเลี้ยงลู กเองได้ค่ะ พี่ภูไม่ตอ้ งกังวล ลินขอร้องนะคะ
อย่าถามถึงเขาอีกเลย เราสองคนจบกันไม่ดี และลินก็ไม่อยากจะ
กลับไปเกี่ยวข ้องอะไรกับเขาอีก อีกอย่าง...ลินพอมีเงินเก็บมากพอ
ที่จะเลี้ยงแกได้” เพื่อความสบายใจ ขวัญนลินจ�ำต้องบอกภูบดี
ออกไปแบบนัน้ เพราะเงินทีด่ นัทธ์กบั คะนึงนิจให ้เธอมา คงพอทีจ่ ะ
ดูแลตัวเองและลูกได้ในตอนนี้ และหากไม่แพ ้ท ้องหนักมากเกินไป
เธอก็จะขายของให ้มากกว่าเดิมเพือ่ หารายได้อกี ทางหนึ่งเพือ่ อนาคต
ทีด่ ขี ้นึ
“เรื่องเงินไม่สำ� คัญหรอกนะลิน เพราะยังไงลินก็ยงั มีพ่ี มีพภ่ี ิ
กับทุกคน พวกเราอยูข่ ้างๆ ลินเสมอ แต่ทพ่ี ก่ี งั วลคือลินจะอยูย่ งั ไง
มากกว่า ท ้องไส ้แบบนี้ พีก่ ลัวว่า...”
“ก็ใช่ไงคะ ลินก็มที กุ คนอยู่ข ้างๆ แบบนี้แล ้วไง ท�ำไมจะต้อง
ให้ลนิ กลับไปหาคนทีใ่ จร้ายกับลินอีกล่ะ”
“ลิน” ภูบดีอ่อนใจ เขาหรือห่วงเธอจะบ ้าตายอยู่แล ้ว แต่เธอ
กลับมองว่าเป็ นเรื่องเล็กไปได้ ไม่อยากจะเชื่อจริงๆ ว่าสาวน้อย
ตัวเล็กๆ เพียงเท่านี้จะมีความแข็งแกร่งในตัวมากมายเหลือเกิน
“เด็กต้องมีพ่อนะลิน” นั่นคือความถูกต้องในความคิดของ
ภูบดี แต่สำ� หรับขวัญนลินแล ้ว เขาไม่รูว้ า่ เธอคิดอะไรอยู่กนั แน่
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“ลินจะเป็ นทัง้ พ่อและแม่ใหแ้ กค่ ะ” ขวัญนลินยืนยันเสียง
หนักแน่น และคิดว่าเธอท�ำได้ และจะท�ำให้ดที ส่ี ุด
“งัน้ ...ให้พเ่ี ป็ นพ่อของแกได้ไหม”
“พีภ่ ”ู ค�ำขอของอีกฝ่ ายท�ำให ้ขวัญนลินตกใจ เพราะไม่คดิ ว่า
ภูบดีจะมีความคิดเช่นนี้
“ให้พเ่ี ป็ นพ่อของแก และให้โอกาสพีด่ ูแลลินได้ไหม”
ภูบดีรูว้ ่าเห็นแก่ ตวั ที่ขอเธอไปแบบนัน้ แต่เขารักเธอ และ
อยากจะดูแลเธอกับลูกจริงๆ ไม่วา่ ขวัญนลินจะผ่านฝันร้ายอย่างไร
มา เขาก็พร้อมจะยอมรับทุกอย่างโดยไม่รงั เกียจแม ้แต่นอ้ ย
ขวัญนลินลุกขึ้นนั่ง มองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความ
ตกใจและไม่คาดคิด เมือ่ จู่ๆ อีกฝ่ ายจะขอดูแลเธอและลูกออกมา
ตรงๆ แบบนี้
“ไม่ตอ้ งกลัวว่าพีจ่ ะรังเกียจเด็กนะลิน แกจะเป็ นลูกของเรา
สองคน”
“พี่ภู” ขวัญนลินน�ำ้ ตาไหลพราก ซาบซึ้งกับความรักและ
ความหวัง ดีท่ีอีก ฝ่ ายมีใ ห ้ ทว่ า เธอก็ ไ ม่ อ าจรับ ความหวัง ดีน นั้
จากเขาได้ เพราะมันไม่ยุตธิ รรม ทุกอย่างไม่เกี่ยวกับภูบดี และเขา
ไม่ควรทิ้งชีวติ และอนาคตทีด่ กี บั ผู ้หญิงอย่างเธอแม ้แต่นอ้ ย
“พีร่ กั ลิน รักตัง้ แต่เห็นหน้า ยิง่ เห็นว่าลินอยู่ตวั คนเดียว พีก่ ็
ยิ่งห่วง ยิ่งเห็นใจ ยิ่งอยากดูแล” ภูบดีบอกจากใจ เขาเอ็นดูเธอ
ชอบทีเ่ ธอขยันและแข็งแกร่ง ชอบจนอยากจะอยูใ่ กล ้ๆ ทุกวัน และ
คอยดูแลเธอไม่ให ้ล�ำบากอย่างทีเ่ ป็ นอยู่ในตอนนี้
“ลินรับความหวังดีน้ ไี ม่ได้หรอกค่ะ” ขวัญนลินส่ายหน้า ภูบดี
ยังมีอนาคตทีด่ ี มีโอกาสเจอผูห้ ญิงทีค่ ู่ควรกับเขาในภายภาคหน้า
เพราะฉะนัน้ ขวัญนลินจะไม่เห็นแก่ตวั เด็ดขาด
และทีส่ ำ� คัญ เธอไม่ได้รกั เขา ตลอดเวลาเธอเห็นเขาเป็ นเพียง
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พี่ชายคนหนึ่งเท่านัน้ หัวใจของเธอแตกสลายไปแลว้ ตัง้ แต่ พ่อ
ของลูกผลักไสออกไปจากชีวติ ของเขา เพราะฉะนัน้ ขวัญนลินจะ
ไม่รกั ใครอีกแล ้ว
“ท�ำไมล่ะลิน พีไ่ ม่ดตี รงไหน ท�ำไมลินถึง...”
“ลิน ขอโทษนะคะพี่ภู ลิน ...ลิน ไม่ อ ยากดึง พี่ภู ใ ห ต้ อ้ งมา
เดือดร้อนด้วยจริงๆ ลินขอบคุณที่พภ่ี ูหวังดีกบั ลินและลูก แต่ว่า
ลินเลี้ยงแกได้ค่ะ ลินท�ำได้จริงๆ พีภ่ เู ชื่อลินนะคะ”
“แต่พ่.ี ..” ภูบดีไม่เขา้ ใจ ท�ำไมขวัญนลินถึงปฏิเสธเขาด้วย
ทัง้ ทีเ่ ขาก็พร้อมจะยอมรับเธอกับลูกเข ้ามาในชีวติ อย่างเต็มใจ
“ลินไม่คู่ควรหรอกค่ะ ลินขอโทษพีภ่ จู ริงๆ”
“ไม่คู่ควรอะไรกันลิน พีไ่ ม่ได้วดั คนจากภาพลักษณ์ภายนอก
หรือว่ามองที่ฐานะหน้าตาเลยนะ ใครบา้ งไม่เคยผิดพลาดในชีวติ
ใครบา้ งไม่เคยท�ำผิด ทุกคนมีอดีตกันทัง้ นัน้ ต่อให้ลนิ เคยมีใคร
แล ้วยังไง ใช่วา่ คนเราจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้นะลิน”
“ลินรู ค้ ่ะ และลินก็ซาบซึ้งใจกับความรู้สึกที่พี่ภูมีให้ลนิ มาก
แต่ลนิ ...เริ่มต้นใหม่กบั ใครไม่ได้แล ้ว ไม่ได้แล ้วจริงๆ”
หญิงสาวสะอื้นไห ้ ความเจ็บปวดในใจยังคงอยู่ไม่ได้จางหาย
ไปไหน เธอไม่อยากเปิ ดใจให้ใครแลว้ จริงๆ เธอเจ็บและเข็ดกับ
ความใจร้ายของผู ้ชายเหลือเกิน
“ลิน” ภูบดีพมึ พ�ำ ก่อนจะรัง้ ร่างเล็กเขา้ มากอดปลอบด้วย
ความสงสารจับใจ เพราะอะไรกัน เพราะอะไรขวัญนลินถึงใจแข็ง
กับเขานัก ทัง้ ทีต่ วั เองก�ำลังต้องการคนดูแลและเป็ นทีพ่ ง่ึ
“ยังรักเขาอยู่ใช่ไหม”
ค�ำถามของภูบดีทำ� ใหข้ วัญนลินร้องไห้โฮ เหมือนถูกสะกิด
แผลทีย่ งั ไม่หายสนิทใหเ้ จ็บปวดขึ้นมาอีกครัง้ เด็กผูห้ ญิงคนหนึ่ง
ที่เติบโตมาท่ามกลางความล�ำบาก โดยทีไ่ ม่เคยได้รบั ความอบอุ่น
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จากใคร แถมยังไม่เป็ นทีต่ อ้ งการของใครเลย ไม่วา่ ลุงกับป้ า ญาติ
ที่เธอมีอยู่ หรือแมแ้ ต่ สามีท่จี ำ� ใจแต่ งงานด้วยเพื่อรักษาชื่อเสียง
ของเขาเอง
รักไหม...
ขวัญนลินไม่รูห้ รอก ว่าทีเ่ ธอรูส้ กึ กับพ่อของลูกมันคือความรัก
ไหม แต่เขาคือคนทีเ่ ธออยากฝากชีวติ ด้วย เป็ นผูช้ ายคนแรกทีไ่ ด้
ความสาวของเธอไป และคิดว่าเขาจะเป็ นคนเดียวที่เธอจะมอบ
ทัง้ กายและใจใหเ้ ขาแต่เพียงผูเ้ ดียว เพราะเขาคือสามี เป็ นเจ้าของ
นามสกุลทีเ่ ธอยังใช้อยู่จนถึงตอนนี้
“ร้องเถอะ ร้องใหพ้ อนะลิน หลังจากนี้ก็ไม่ตอ้ งร้องอีกแล ้ว
ลินยังมีลกู มีชวี ติ และอนาคตทีต่ ้องก้าวต่อไป พีจ่ ะอยูข่ ้างๆ ลินเสมอ
ไม่ว่าจะฐานะอะไรก็ตาม” ภูบดีได้แต่ปลอบใจเธอ เพราะไม่รูว้ ่า
จะท�ำอะไรไปได้มากกว่านี้ ในเมือ่ ขวัญนลินไม่เปิ ดประตูใจใหเ้ ขา
เข ้าไป แล ้วคนนอกอย่างเขาจะมีสทิ ธิ์อะไรเล่า นอกจากยืนอยู่ข ้างๆ
และให ้ก�ำลังใจเธอเพียงเท่านัน้

“เจ้านาย เจ้านายคะ”

เสียงปลุกของเลขาฯ สาวท�ำให้ร่างใหญ่ทก่ี ำ� ลังนอนหลับอยู่
บนโซฟาตัวใหญ่ในหอ้ งท�ำงานขยับตัวเบาๆ แลว้ ลืมตาตื่นขึ้นมา
ทันที ก่ อนจะค่ อยๆ ลุกขึ้นนั่งด้วยอาการงัวเงียและอ่ อนเพลีย
มากกว่าทีเ่ คย
“กี่โมงแล ้วคุณอร” ดนัทธ์ถามเลขาฯ สาว ยกมือขึ้นสางผม
ลวกๆ เพราะรู้สกึ ว่าตนจะเผลอหลับไปนานพอสมควร หลังจาก
กินยาแก้ปวดหัวไปสองเม็ดก่อนหน้านี้
“หนึ่งทุ่มแลว้ ค่ ะเจ้านาย” อรยาตอบเจ้านาย หล่อนก�ำลัง
จะกลับบ ้านแล ้ว แต่เห็นว่าเจ้านายยังไม่ออกจากห ้องท�ำงานมาตัง้ แต่
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บ่ายสาม จึงเข ้ามาดูก่อน เผือ่ ดนัทธ์มอี ะไรให ้เรียกใช้ และก็เข ้ามา
เห็นว่าเจ้านายหลับอยู่อย่างทีเ่ ห็น
“คุณอรยังไม่กลับเหรอ” ดนัทธ์เอ่ยถามเลขาฯ สาว พร้อมกับ
บิดตัวให ้หายจากอาการง่วงงุนในทันที
“ก�ำลังจะกลับแล ้วค่ะ เลยแวะเข ้ามาดูเจ้านายก่อน”
“กลับไปได้เลย ไม่ตอ้ งรอผม เดีย๋ วผมก็กลับแล ้ว”
“ค่ ะ งัน้ อรกลับแลว้ นะคะ” อรยาบอกเจ้านาย ในขณะที่
อีกฝ่ ายพยักหน้ารับรู ้ แล ้วลุกจากโซฟาหลังจากนัน้ ปกติเขากลับบ ้าน
ดึกทุกวันอยู่แล ้ว เพราะกลับบ ้านไปก็ไม่รูจ้ ะท�ำอะไร
ดนัทธ์หยิบกระเป๋ าและเอาเสื้อสูทพาดบ่า ก่อนจะก้าวออกจาก
ห ้องท�ำงานด้วยความรูส้ กึ ว่างเปล่าเหมือนทุกวัน เพราะนอกจากงาน
แล ้ว ดนัทธ์กไ็ ม่มอี ะไรให ้ต้องห่วง จะมีกเ็ พียงมารดาคนเดียวเท่านัน้
ทีด่ นัทธ์คอยหมั่นไปหาและเยีย่ มท่านทีเ่ ชียงรายอยู่ทกุ เดือน
ถามว่าเหงาไหม ดนัทธ์บอกเลยว่าเหงามาก แม ้ชีวติ แต่ละวัน
จะมีเรื่องให ้ท�ำมากมาย แต่เขาก็รู้สกึ ว่าโลกใบนี้ช่างไม่มอี ะไรให ้เขา
ตื่นเต้นเอาเสียเลย ทัง้ ราบเรียบ ทัง้ น่ าเบือ่ และไม่มสี ่งิ เร้าใหเ้ ขา
กระชุ่มกระชวยเลยสักนิด
รถยนต์คู่ใจจอดรอเขาอยูท่ ห่ี น้าบริษทั โดยมีการันต์นงั่ รออยู่
หลังที่นั่งประจ�ำคนขับเรียบร้อยแล ้ว และเมือ่ เขาเปิ ดประตูเขา้ ไป
นั่งยังเบาะหลัง การันต์กข็ บั รถออกไปทันที
“ไปไหนต่อไหมครับ” การันต์เอ่ยถาม เผือ่ เจ้านายจะอยาก
แวะทีไ่ หนสักแห่งก่อนกลับบ ้าน
“ไม่ละ ไม่รูจ้ ะไปไหน” น�ำ้ เสียงเนือยๆ เหมือนเบือ่ หน่ายของ
เจ้านายท�ำใหก้ ารันต์ถอนหายใจ เพราะดนัทธ์เป็ นแบบนี้มาหลายปี
แล ้ว ตัง้ แต่วนั ทีภ่ รรยาหนีหายตัวไป
ไม่ด่ืม ไม่เที่ยว ไม่เขา้ สังคมเหมือนเมื่อก่ อน นั่นคือสิ่งที่
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การันต์ค่อนข ้างแปลกใจกับพฤติกรรมทีเ่ ปลีย่ นไปของเจ้านาย แม ้แต่
ผู เ้ ป็ นมารดาอย่างคะนึงนิจเองก็แอบหนักใจไม่นอ้ ย เพราะกลัว
บุตรชายจะเป็ นโรคซึมเศร้าเอาได้
“สาวๆ สักคนไหมครับ เดีย๋ วผมจัดการให้” การันต์เสนอ
เพราะเมื่อก่ อนก็ติดต่ อผู ห้ ญิงมาคอยบริการเจ้านายบ่อยๆ แต่
หลังจากแต่งงานแล ้ว ดนัทธ์กไ็ ม่ยงุ่ เรือ่ งพวกนี้อกี เลย ท�ำให ้การันต์
แปลกใจมาก
“ไม่ละ ขอบใจ” เจ้านายหนุ่ มปฏิเสธ ไม่รู้สึกอยากให้ใคร
มาใกล้ชดิ ในตอนนี้ และไม่เกิดความต้องการในเรื่องพรรค์นนั้ ด้วย
จะว่าตายด้านก็ได้ เพราะเขาไม่รู้สกึ อยากนอนกับผูห้ ญิงคนไหน
อีกเลย ตัง้ แต่ภรรยาทีเ่ ขาไม่ตอ้ งการหนีหายตัวไป
ดนัทธ์ถอนหายใจ ก่อนจะมองออกไปยังนอกกระจกรถด้วย
ความรูส้ กึ ทีห่ น่วงๆ ในใจ สามปี กว่าแล ้วทีเ่ ขาไม่ได้ข่าวคราวเธอเลย
ซึง่ ก็ไม่รูว้ า่ เป็ นตายร้ายดีอย่างไรบ ้าง
“เจ้านาย อย่าบอกนะครับว่าตายด้านแล ้ว” การันต์แกล ้งแซว
เพือ่ ให ้บรรยากาศดีข้นึ กว่าการอึมครึมทีก่ ำ� ลังเป็ นอยู่
“เออ คงงัน้ ” ดนัทธ์ตอบห ้วนๆ มองลูกน้องหนุ่มด้วยอารมณ์
หงุดหงิด ในขณะที่การันต์หวั เราะร่วน หากเป็ นคนอื่นคงไม่กลา้
แต่น่ีเป็ นเพราะการันต์กบั ดนัทธ์สนิทกันมาก เป็ นทัง้ ลูกน้องและ
เพือ่ นทีค่ อยปรึกษาหารือกันมาตลอด การันต์จงึ ได้กล ้าแซวเจ้านาย
อย่างมีอารมณ์ขนั
“ท�ำไมครับ กลัวคุณลินรูเ้ หรอ” การันต์แกล ้งกระเซ ้า เพราะ
ตัง้ แต่ขวัญนลินหายตัวไป เจ้านายของเขาก็เปลีย่ นไปเป็ นคนละคน
“เขาคงไม่อยากรับรูอ้ ะไรเกี่ยวกับฉันแล ้วละ”
ค�ำตอบของเจ้านายท�ำให ้การันต์เงียบไป ฟังจากน�ำ้ เสียงแล ้ว
คล ้ายมีแววน้อยอกน้อยใจปะปนอยู่ ต่อหน้าคนอื่นดนัทธ์เป็ นคน
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ปากแข็งใจแข็งก็จริง แต่ในบางเวลาที่อยู่คนเดียวเงียบๆ แบบนี้
การันต์คิดว่าเจ้านายหนุ่ มก็มอี ารมณ์อ่อนไหวไม่ต่างจากคนอื่นๆ
ทั่วไปเลย
แม ้จะบอกว่าไม่สนใจภรรยาทีไ่ ด้มาด้วยความไม่เต็มใจอย่าง
ขวัญนลินก็ตาม แต่หลังจากที่เธอหายตัวไป ดนัทธ์ก็คอยส่งคน
ตามหาเธออย่างเงียบๆ มาตลอด แต่ ก็ไร้วี่แววจนเขารู้สกึ ทอ้ ใจ
คิดว่าขวัญนลินคงโกรธและรังเกียจเขามาก จนไม่อยากใหเ้ ขาไป
ยุง่ เกีย่ วอะไรกับเธออีกแล ้ว และสามปี กว่าทีผ่ า่ นมา คิดว่าขวัญนลิน
คงมีคนอืน่ แทนทีเ่ ขาไปแล ้ว
“ยังคิดถึงคุณลินอยู่สนิ ะครับ”
“คิดถึงอะไรกัน ผู ้หญิงคนนัน้ ไม่ได้มคี วามส�ำคัญอะไรกับฉัน
สักหน่อย”
“ให้มนั จริงเถอะครับ หมดสมรรถภาพทุกวันนี้กเ็ พราะคุณลิน
ไม่ใช่หรือ”
“ท�ำมารูด้ นี ่าการันต์ ขับรถของแกไปสิ” ดนัทธ์ทำ� เสียงไม่พอใจ
ทีล่ ูกน้องดักคอเขาเหมือนจะรูม้ ากไปกว่าทีค่ วร
“ป่ านนี้จะเป็ นยังไงบา้ งก็ไม่รูน้ ะครับ” การันต์ยงั ขยี้ไม่เลิก
นั่นเพราะรูว้ า่ เจ้านายเป็ นคนปากแข็ง ไม่ค่อยยอมรับอะไรง่ายๆ
“คงดีและมีความสุขกว่าอยู่กบั ผูช้ ายอย่างฉัน” ดนัทธ์โพล่ง
ออกมา พร้อมกับหวนคิดถึงใบหน้าหวานทีเ่ ต็มไปด้วยความเศร้า
อยู่ตลอดเวลาของใครบางคน
“แล ้วเจ้านายไม่มคี วามสุขหรือครับ” ค�ำถามต่อมาของการันต์
ท�ำให ้ดนัทธ์ถงึ กับพูดอะไรไม่ออก ได้แต่นงั่ นิ่งเงียบอย่างใช้ความคิด
ทีล่ อ่ งลอยไปโดยไม่รูจ้ ดุ หมาย
ความสุ ขของเขาคืออะไร ดนัทธ์เองก็ยงั ตอบตัวเองไม่ได้
เขาคิดว่าตัวเองคงมีความสุข หลังจากผลักไสขวัญนลินออกไป
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จากชีวติ ทว่าพอเธอจากไปจริงๆ และไม่คดิ หวนกลับมาหาเขาอีก
ทุกอย่างกลับไม่เป็ นอย่างทีเ่ ขาคิดเลย
ท�ำไม เพราะอะไรกัน ดนัทธ์ก็ตอบตัวเองไม่ได้ ตัง้ แต่วนั ที่
ขวัญหลินหายไป ดนัทธ์ก็เหมือนคนไม่มีหวั ใจ ไม่รูร้ อ้ นหนาว
ไม่ต่นื เต้นเร้าใจกับสิง่ เร้ารอบกายบนโลกใบนี้
ขวัญนลิน เธอเอาความสุขของเขาไปด้วยหรืออย่างไร ท�ำไม
เขาถึงได้กลายเป็ นคนไร้อารมณ์ได้มากขนาดนี้ เขาต้องท�ำอย่างไร
ต่อไป ท�ำอย่างไรถึงจะกลับมาเป็ นดนัทธ์คนเดิมได้

“แม่ขา”

เสียงเด็กหญิงทีเ่ รียกหามารดาท�ำให ้ขวัญนลินทีก่ ำ� ลังท�ำขนม
อยู่ในหอ้ งครัวถึงกับยิ้มขัน ก่อนจะมองไปยังประตูหอ้ งครัว เมือ่
ได้ยนิ เสียงฝี เท ้าของเจ้าตัวเล็กก�ำลังมุง่ มาหาเธอในห ้องครัวนี้
“แม่” หนู นอ้ ยวัยย่างสามขวบเรียกมารดาด้วยสีหน้าเปื้ อน
รอยยิ้ม ก่อนจะปรี่เข ้าไปหามารดาของตนอย่างรวดเร็ว ในขณะที่
ขวัญนลินก็คุกเข่าลงโอบกอดลูกสาวตัวน้อยของเธอด้วยความรัก
เช่นกัน
“กลับมาแล ้วหรือคะลูกสาวคนสวยของแม่” ขวัญนลินลูบผม
ลูกสาวด้วยความรักและเอ็นดู หนู นอ้ ยตาโตใบหน้าจิ้มลิ้มน่ารักน่าชัง
ในวัยสองขวบเจ็ดเดือนช่างเจรจาพาทียง่ิ นัก แถมยังพูดชัดกว่าเด็ก
ในวัยเดียวกันจนบางครัง้ คนเป็ นแม่อย่างเธอก็ปวดหัวไม่นอ้ ย
“ค่ะ” หนู เนย หรือเด็กหญิงนัทธ์นลินพยักหน้าหงึกๆ ก่อนจะ
มองไปยังด้านหลัง ซึง่ ก�ำลังมีคนเดินตามเธอมาอีกสองคน
“แม่ครับ” ร่ างเล็กของเด็กชายอีกคนวิ่งเขา้ มากอดมารดา
เช่ นเดียวกัน ต่ างจากอีกคนที่ยืนมองสามคนแม่ลูกด้วยรอยยิ้ม
อบอุ่น พร้อมกับเอ็นดูทงั้ สามคนเหมือนเป็ นครอบครัวของเขาเอง
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“เห็นว่าค�ำ่ แล ้ว พีก่ เ็ ลยเดินมาส่งเด็กๆ ด้วยตัวเอง”
“ขอบคุ ณ พี่ภู ม ากค่ ะ ” ขวัญ นลิน ยิ้ ม ให้ พ่ีช ายข า้ งบ า้ นที่
สนิทสนมกันมานาน สนิทจนเหมือนครอบครัวเดียวกัน แม้ในยาม
ไปไหนมาไหนด้วยกัน ผู ้คนก็มกั จะเข ้าใจว่าเป็ นพ่อแม่ลูกกันเสมอ
“ขนมครับ” น้องไนท์ หรือเด็กชายดนุ วรรษ แฝดผู้พ่ยี ก
ถุงขนมขึ้นมาอวดมารดา ท�ำใหข้ วัญนลินอดที่จะยิ้มออกมาด้วย
ความขบขันไม่ได้ เพราะลูกชายของเธอมักจะเป็ นห่วงความเป็ นอยู่
ของเธออยู่เสมอ
“ป้ าภิใหม้ าหรือครับ” ขวัญนลินถามบุตรชาย ยกมือขึ้นแตะ
แก้ม นุ่ ม ด้ว ยความรู้สึก ภู มิใ จในตัว ลู ก แฝดทัง้ สองคนของเธอ
ดนุ วรรษกับนัทธ์นลินเป็ นเด็กฉลาดและช่ วยเหลือตัวเองได้มาก
ท�ำใหเ้ ธอไม่ตอ้ งล�ำบากและเหน็ดเหนื่อยในการเลี้ยงดู ลูกทัง้ สอง
ในวัยเดียวกัน ทัง้ นี้ก็ได้ครอบครัวของเพือ่ นบา้ นทีค่ อยช่วยเหลือ
และดูแลเด็กๆ ทัง้ สองคนเป็ นอย่างดีดว้ ย
“ครับ ป้ าภิให ้ผมเอามาฝากแม่”
“รบกวนป้ าภิอีกแลว้ ” ขวัญนลินส่ายหัว ทุกครัง้ ที่ไปเล่น
บ ้านโน้น สองพีน่ อ้ งมักจะได้ของกินติดมือมาฝากเธอเสมอ ซึง่ เธอ
รู้สกึ เกรงใจมาก แต่จะหา้ มลูกหรือจะปฏิเสธไม่รบั ก็ไม่ได้ เพราะ
กลัวว่าครอบครัวของภิลาจะเสียน�ำ้ ใจ และหมั่นฝากของกินใหล้ ูก
ถือไปฝากบ ้านนัน้ เป็ นการตอบแทนเช่นกัน
“รบกวนอะไรกัน ล่ะ ลิน ของแค่ น้ ี เ อง ตาไนท์ก บั หนู เ นย
ก็เหมือนลูกหลานพวกเรานะ พูดอะไรกับลูกแบบนัน้ เล่า”
ภูบดีเอ็ดหญิงสาว   พร้อมกับลอบมองร่างสมส่วนในชุดเดรสสัน้
สีขาวแขนกุดด้วยความชื่นชมในใจ เวลาสามปี กว่าท�ำใหเ้ ธอเติบโต
และสวยตามวัยจนแทบละสายตาไม่ได้ หากแต่ถงึ อย่างนัน้ เขาก็
ท�ำได้เพียงแค่มอง มองห่างๆ อย่างห่วงๆ และอยู่ในทีข่ องตัวเอง
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เท่านัน้
“ก็มนั มากไปจริงๆ นี่คะ”
“ไม่มากหรอกน่า เราก็คนกันเอง เลิกเกรงใจกันเสียทีได้ไหม”
ภูบดีบอกจากใจ น้องไนท์กบั น้องเนยน่ารักและเฉลียวฉลาด
ขนาดนี้ ใครบ ้างไม่รกั ไม่หลง ยิง่ อาชากับภิลานัน้ ยิง่ หลงหนัก เพราะ
สองแฝดเป็ นเด็กดีและชอบออดอ้อนให ้พวกเขาชอบใจอยู่เสมอ
“มันก็น่าเกรงใจจริงๆ นี่คะ”
“ก็ถา้ ไม่อยากเกรงใจ ลินก็รีบๆ รับพี่เขา้ ไปในครอบครัว
ด้วยสิ เราจะได้ไม่ตอ้ งมานั่งเกรงใจกันอีก”
“พีภ่ อู ะ ลินไม่คยุ ด้วยแล ้ว” ขวัญนลินมุย่ หน้าใส่ภบู ดี ก่อนจะ
ลุกขึ้นไปหยิบวุน้ กะทิท่ตี วั เองท�ำเสร็จบรรจุใส่กล่องอาหาร แลว้
ยืน่ ให ้ลูกสาวตัวน้อยของเธอ
“เอาให ้ลุงภูค่ะน้องเนย”
หนู นอ้ ยรับมา ก่ อนจะเดินเอาไปใหล้ ุงภูของเธอตามค�ำสั่ง
ของมารดา
“ขอบคุณครับคนสวยของลุง” ภูบดีกม้ ลงไปขยี้ผมหนู นอ้ ย
และอดหอมฟอดด้วยความมันเขี้ยวไม่ได้ น้องเนยหัวเราะคิกคัก
เหมือนจักจี้ ก่อนจะกอดคอผู ้เป็ นลุงทีเ่ ธอรักและเคารพด้วยรอยยิ้ม
หวานประจบเอาใจ
“ยิ้มแบบนี้ไง ลุงถึงได้หลงเรานัก” ภูบดีบน่ อุบ ท�ำให ้ขวัญนลิน
อดทีจ่ ะหัวเราะออกมาไม่ได้ เด็กๆ รักภูบดีมาก เพราะตัง้ แต่โตมา
จนจ�ำความได้ พวกเขาก็มแี ต่ลงุ ภูทค่ี อยดูแลและห่วงใย ไม่แปลก
เลยทีท่ งั้ น้องไนท์และน้องเนยจะผูกพันกับภูบดีมาก
“อยู่กนิ ข ้าวด้วยกันก่อนไหมคะพีภ่ ”ู ขวัญนลินเอ่ยถาม
“ไม่ดกี ว่า พอดีพม่ี ธี ุ ระกับเพือ่ นขา้ งนอก เชิญลินกับเด็กๆ
ตามสบายเลย เดีย๋ วพีจ่ ะกลับแล ้ว”
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“งัน้ หนู ไปส่งลุงภูเองค่ ะ” นัทธ์นลินยกมืออาสา ท�ำให้ทงั้
ขวัญนลินและภูบดีย้ มิ ออกมาพร้อมกันอย่างเสียไม่ได้ นัทธ์นลิน
เป็ นเด็กช่างพูด และค่อนข ้างมัน่ ใจในตัวเองมาก ท�ำให ้ดูเป็ นผูใ้ หญ่
เกินตัว ในขณะที่ดนุ วรรษผูพ้ น่ี นั้ เงียบขรึม พูดน้อยกว่าน้องสาว
ของตน
“โอเคครับ ส่งแค่หน้าประตูบ ้านพอ” ภูบดีย้มิ ขัน เด็กตัวแค่น้ ี
ก็รูเ้ รื่องทุกอย่างแลว้ ท�ำใหเ้ ขาอดที่จะภูมใิ จแทนผู เ้ ป็ นแม่ไม่ได้
สองแฝดเป็ นเด็กแข็งแรงมาตัง้ แต่เกิด แถมพอโตมาก็ไม่เคยงอแง
ใหผ้ ูเ้ ป็ นแม่ตอ้ งล�ำบาก พอสองขวบกว่าก็ช่วยเหลือตัวเองได้เกือบ
ทุกอย่าง แถมยังคอยช่วยมารดาท�ำงานเล็กๆ น้อยๆ ได้ดอี กี ด้วย
“งัน้ พีก่ ลับแล ้วนะลิน อย่าลืมปิ ดประตูหน้าต่างให้ดดี ว้ ยล่ะ”
ภูบดีกำ� ชับ เพราะสามแม่ลูกอยู่ กนั สามคน ไม่มีหวั หน้า
ครอบครัวหรือใครคอยปกป้ อง หากมีโจรหรือขโมยเข ้ามาในบ ้านได้
มันจะเป็ นอันตราย
“ค่ ะพี่ภู” ขวัญนลินยิ้มให้กบั ความห่วงใยนัน้ ก่ อนจะมอง
ภาพชายหนุ่ มจูงมือลูกสาวของเธอออกไปจากหอ้ งครัว รู้สกึ ดีท่มี ี
ครอบครัวของภูบดีอยู่ขา้ งๆ คอยเป็ นทุกอย่างใหเ้ ธอกับลูกๆ ได้
พึง่ พิงยามทีล่ ำ� บากไม่มใี คร
หญิงสาวสั่งลูกชายกับลูกสาวใหเ้ ข ้าไปล ้างมือเพือ่ กินข ้าวเย็น
ด้วยกันหลังจากนัน้ ก่อนจะเดินออกไปตรวจตราความเรียบร้อย
รอบๆ บ ้านก่อนเข ้านอนเหมือนเคย

นัทธ์นลินกับดนุวรรษอาบน�ำ้ และทาแป้ งเด็กนอนรอมารดา

ที่เตียง หลังจากกินขา้ วจนอิ่มและช่วยมารดาลา้ งจาน สองแสบ
ของขวัญนลินเป็ นเด็กดีและอยู่ในโอวาทของเธอเสมอ ท�ำใหเ้ ธอ
ไม่เหนื่อยกับความซุกซนของลูกเลย จะมีกแ็ ค่ตอ้ งคอยตอบค�ำถาม
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นั่นนี่ดว้ ยความสงสัยและอยากรู อ้ ยากเห็นของเด็กไอคิวสู งอย่าง
สองแสบเพียงเท่านัน้
“นอนกันได้แล ้วนะคะเด็กๆ” ขวัญนลินยิ้มให ้เด็กๆ ก่อนจะ
ปิ ดไฟกลางหอ้ ง เหลือไวเ้ พียงหัวเตียงดวงเดียว แลว้ ก้าวขึ้นไป
นอนบนเตียงกับลูกๆ ด้วยความอ่อนเพลีย วันนี้เธอหัวหมุนทัง้ วัน
เพราะลูกค้าแวะเขา้ มาอุดหนุ นขนมหวานและลูกชิ้นของเธอตลอด
ท�ำให้ไม่ได้พกั เลย พานท�ำให้ไม่มเี วลาท�ำกับข ้าวถุงขายในตอนเย็น
เหมือนทุกวันด้วย
เธอท�ำลูกชิ้นสู ตรพิเศษเป็ นของตัวเอง ท�ำใหส้ ดและสะอาด
รสชาติต่างจากเจ้าอืน่ ในท ้องตลาดทัว่ ไป ท�ำให ้ลูกค้าติดใจและรับไป
ขายต่อหลายเจ้า บางวันก็ไม่ได้เสียบไม ้ทอดขายเอง เพราะมีพอ่ ค้า
แม่คา้ มาขอราคาส่งไปขายต่อทีอ่ น่ื จนหมด
“แม่คะ หนู อยากฟังนิทานก่อนนอน” น้องเนยอ้อนมารดา
วงแขนเล็กๆ โอบกอดเอาไว ้ด้วยความรัก เพราะตัง้ แต่ลมื ตาดูโลก
ก็มแี ค่มารดาอยู่กบั เธอเพียงคนเดียวเท่านัน้
“คนดีของแม่ พรุ่งนี้ได้ไหมคะ แม่เหนื่อยจังเลย”
ขวัญนลินลูบแก้มลูกสาวเสียงอ่อน เพราะรู้สกึ เหนื่อยและ
เพลียมากจริงๆ ขืนเล่านิทานให ้ลูกฟังตอนนี้ เธออาจจะเป็ นคนหลับ
ไปก่อนลูกเสียเอง
“แม่เหนื่อยหรือคะ” ดวงตากลมโตจ้องมองมารดาด้วยความ
ไร้เดียงสา ท�ำให ้ขวัญนลินอดทีจ่ ะยืน่ ใบหน้าเข ้าไปหอมแก้มลูกสาว
ตัวน้อยๆ ของตนไม่ได้ ทัง้ รักทัง้ หวงแหนเท่าดวงใจ ต่อให ้เหนื่อย
กว่านี้สกั กี่เท่า เธอก็จะอดทนเพือ่ อนาคตทีด่ ขี องลูก
“ผมนวดให ้แม่นะครับ” เด็กชายดนุวรรษทีน่ อนอยูฝ่ งั่ ขวาของ
เตียงรีบลุกขึ้นนัง่ ก่อนจะรีบนวดแขนให้ผเู้ ป็ นแม่ทน่ี อนอยูต่ รงกลาง
ด้วยสีหน้าจริงจัง ท�ำให ้ขวัญนลินถึงกับยิ้มด้วยความเอ็นดู ทีล่ ูกชาย
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ของตนช่างรักแม่และรูจ้ กั ห่วงใยในความเป็ นไปอยู่เสมอ
ดนุ วรรษคุยไม่เก่งเหมือนนัทธ์นลิน แต่ก็เป็ นเด็กฉลาดและ
ช่วยเหลือเธอได้เสมอ เป็ นพีช่ ายทีด่ ูแลน้องสาวอย่างนัทธ์นลินได้ดี
ครัง้ แรกที่รูว้ ่าตัวเองตัง้ ครรภ์ ขวัญนลินยอมรับว่าทัง้ ตกใจและ
หวาดกลัวมาก แต่เมือ่ ตัง้ สติและยอมรับความจริงได้ เธอก็บอก
ตัวเองใหเ้ ข ้มแข็ง และเมือ่ รูว้ า่ ตัวเองตัง้ ทอ้ งลูกแฝด เธอก็ต่นื เต้น
และดีใจมาก ระมัดระวังตัวเองเป็ นอย่างดี เธอเลิกขายของ เลิก
ยกของหนักหรือท�ำอะไรทีเ่ ป็ นการเสีย่ งและอันตรายกับลูกในทอ้ ง
ตามค�ำแนะน�ำของหมอ ประคบประหงมสองแฝดจนคลอดออกมา
ด้วยความปลอดภัย แม้ในแต่ละวันทีผ่ า่ นไปนัน้ จะช่างยาวนานและ
ยากเย็นแสนเข็ญเพียงใดก็ตาม
เธอแพท้ อ้ งหนักมาก แต่ ก็ดีท่ีได้ครอบครัวของภิลาคอย
ช่วยเหลือและดูแลเป็ นอย่างดี เพราะความสงสารและเห็นใจผู ้หญิง
ตัวคนเดียวอย่างเธอ พอใกล ้คลอดภิลาก็ใหเ้ ธอไปนอนค้างทีบ่ า้ น
ด้วยทุกคืน เพราะกลัวมีเหตุฉุกเฉินขึ้นมาจะท�ำให ้ล�ำบาก ขวัญนลิน
เองก็ซาบซึ้งในความรักและความมีนำ�้ ใจของพวกเขามาก ทัง้ เธอ
และลู กๆ จึงรักและเคารพพวกเขาเหมือนเป็ นญาติผู้ใหญ่ และ
ครอบครัวเดียวกัน
และด้วยความกลัวว่าตัวเองจะเลี้ยงลู กไม่ไหว ขวัญนลิน
จึงตัดสินใจจ้างพีเ่ ลี้ยงเด็กหนึ่งคนมาช่วย โดยภิลาเป็ นคนจัดหาให ้
อีกที ท�ำใหเ้ ธอไม่ลำ� บากเท่าไร จนกระทั่งดนุ วรรษกับนัทธ์นลิน
อายุ ย่ า งสองขวบและช่ ว ยเหลือ ตัว เองได้ ขวัญ นลิน ก็ต ดั สิน ใจ
เลิกจ้างพีเ่ ลี้ยง และดูแลลูกด้วยตัวเองเพียงล�ำพัง เธอเริ่มกลับมา
ขายของหาเงินใช้และเก็บหอมรอมริบไว้ให้ลูกๆ อย่างขยันขันแข็ง
เพราะกลัวเงินเก็บทีม่ อี ยูจ่ ะหมดไปในสักวัน หากเธอไม่มอี าชีพใดๆ
แต่ ละวันที่ผ่านไปไม่ง่ายเลย แต่ ขวัญนลินก็ไม่เคยย่อทอ้
66 ภรรยาแถมรัก

ต่อความยากล�ำบาก เธอมีลูกตัวน้อยที่น่ารักถึงสองคนเป็ นเพือ่ น
เป็ นของขวัญล�ำ้ ค่ าจากผู ช้ ายใจร้ายที่ผลักไสเธอออกมาจากชีวติ
ของเขาอย่างเลือดเย็น
“แม่ร อ้ งไห้อีก แล ว้ ” เด็ก หญิง เอ่ ย ออกมาเมื่อ เห็น มารดา
น�ำ้ ตาคลอเบา้ ก่ อนจะยื่นมือน้อยๆ ไปเช็ดน�ำ้ ตาใหอ้ ย่างเบามือ
มองมารดาทีน่ อนเงียบด้วยใบหน้าหงอยๆ เศร้าใจ
“แม่คดิ ถึงพ่อ” ดนุวรรษโพล่งออกมา เพราะเข ้าใจว่ามารดา
คงคิดถึงบิดาที่ตายจากไป เพราะทุกครัง้ ที่พวกเขาถามถึงบิดา
ผู้ให้กำ� เนิด มารดาก็มกั จะร้องไห ้ออกมาทุกครัง้ และบอกว่าคิดถึง
พ่อของพวกเขาทีจ่ ากไปตัง้ แต่พวกเขายังไม่เกิด
“แม่อย่าร้อง” ลูกสาวตัวน้อยกอดมารดาแน่น ก่อนจะท�ำตา
แดงๆ เหมือนจะร้องไหต้ าม ขวัญนลินยิ้มออกมาทัง้ น�ำ้ ตาด้วย
ความเอ็นดู ลูก ก่ อนจะกอดและปลอบด้วยความขบขันอยู่ในที
ทีล่ ูกสาวช่างอ่อนไหวไม่ต่างจากเธอเท่าไรเลย
บางครัง้ เธอก็คิดว่าลูกๆ เป็ นเด็กแก่แดด ที่รบั รู แ้ ละเขา้ ใจ
เรือ่ งราวต่างๆ ของผูใ้ หญ่อย่างเธอได้ดี แต่คดิ อีกทีกเ็ ป็ นพัฒนาการ
ทีด่ ขี องลูกๆ ทีจ่ ะท�ำใหด้ นุ วรรษและนัทธ์นลินดูแลตัวเองได้ หาก
ต้องเข ้าโรงเรียนตามวัยในอีกในไม่ชา้ นี้
“โอ๋ แม่ไม่รอ้ งค่ะลูก แม่ไม่รอ้ งแล ้ว” ขวัญนลินปลอบลูกสาว
พร้อมกับลูบผมยาวนุ่มสลวยนัน้ ด้วยความรักท่วมท ้นในใจ ในขณะที่
ลูกชายสุดหล่อเองก็ล ้มตัวลงแล ้วนอนกอดมารดาจากอีกข ้าง
“ผมรักแม่ครับ” ดนุ วรรษบอก ท�ำใหค้ นเป็ นแม่รู้สกึ อบอุ่น
ในใจ มืออีกข ้างสวมกอดลูกชายเอาไว ้ด้วยความตื้นตันใจไม่ต่างกัน
ดนุ วรรษกับนัทธ์นลินไม่ใช่รอยแผล ไม่ใช่รอยด่างในชีวติ ของเธอ
ที่ดนัทธ์มอบให ้ หากแต่คือยาบ�ำรุงหัวใจ เป็ นพลังแห่งความรัก
ที่ท ำ� ให เ้ ธอมีค วามสุ ข ที่สุ ด ในโลก แม จ้ ะไม่ ยุ ติธ รรมเท่ า ไรนัก
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ทีไ่ ม่อาจมอบครอบครัวทีส่ มบูรณ์แบบให้กบั ทัง้ คู่ได้
เมือ่ ลูกโตและถามถึงพ่อ ขวัญนลินจึงเลือกที่จะบอกว่าเขา
คนนัน้ เสียชีวติ ไปแลว้ ตัง้ แต่ พวกเขายังไม่เกิด เธอจึงต้องเลี้ยง
พวกเขาตามล�ำพัง แต่ส่งิ หนึ่งที่เธอย�ำ้ ใหล้ ูกๆ ฟังบ่อยครัง้ ยามที่
พวกเขาร้องไหก้ ลับมาบ ้าน เมือ่ ถูกเด็กๆ ในหมูบ่ ้านทีเ่ ล่นด้วยกัน
ล ้อเลียนว่าเป็ นลูกไม่มพี อ่ นั่นคือพ่อรักพวกเขามาก และอยากให ้
พวกเขาทัง้ สองคนเป็ นเด็กดี เป็ นเด็กทีเ่ ข ้มแข็งและดูแลแม่ได้ แม ้
จะเป็ นการโกหกทีไ่ ม่น่าฟังเท่าไร แต่เธอก็ไม่อยากให ้ลูกเกลียดพ่อ
อยากให ้พวกเขารูส้ กึ ดีๆ กับคนทีใ่ ห ้ก�ำเนิด
“แม่กร็ กั ลูก รักทัง้ สองคนเลย” ขวัญนลินเสียงสั่น ความรัก
ความผูกพันของเธอและลูกช่างมากมายมหาศาล ทัง้ สามคนไม่เคย
ห่างกันสักวัน อยู่ดว้ ยกันตลอด และเธอก็หวังว่ามันจะเป็ นเช่นนี้
ตลอดไป
“แม่จา๋ หนู อยากมีพ่อ” นัทธ์นลินช่างพูดเหมือนเคย ท�ำให ้
คนเป็ นแม่อดที่จะสั่นสะทา้ นในใจไม่ได้ ไม่ใช่ไม่มพี ่อ แต่ ว่าพ่อ
ของลู กไม่อาจอยู่ร่วมกับพวกเธอได้ เขามีชีวติ ของเขา และเธอ
ก็มชี วี ติ ของเธอ ต่างคนต่างไม่ข ้องเกี่ยวกันและกัน
“พ่อใหม่ แม่ตอ้ งมีพอ่ ใหม่” ดนุวรรษเสนอ ท�ำให ้ขวัญนลิน
ถึงกับตาโตขึ้นมาทันที เมือ่ ลูกชายสุดทีร่ กั หลุดปากพูดอะไรแปลกๆ
ออกมาเช่นนี้
“ตาไนท์ นี่ไปเอาค�ำพูดพวกนี้มาจากไหนลูก”
ขวัญนลินจ้องลูกชายเขม็ง ท�ำเอาดนุ วรรษหน้าเสีย ก่อนจะ
ตอบมารดาเสียงอ่อยๆ ออกมา
“ป้ าภิบอกครับ”
“ป้ าภิ” หญิงสาวขมวดคิ้ว เพราะไม่คดิ ว่าภิลาจะพูดเรือ่ งอะไร
แบบนี้ให้กบั เด็กๆ ฟังได้
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“ใหล้ ุงภูเป็ นพ่อพวกเราได้ไหมคะแม่” นัทธ์นลินพูดออกมา
ด้วยแววตาใสซือ่ อีกคน ท�ำใหข้ วัญนลินพูดอะไรไม่ออกไปชั่วขณะ
เพราะไม่คดิ ว่าลูกๆ ของเธอจะมีความคิดแบบนี้ข้นึ มาได้
“ไม่ได้ลูก ลุงภูกค็ อื ลุงภู”
“หนู ไม่เข ้าใจ” นัทธ์นลินท�ำหน้างงๆ ท�ำตาปริบๆ มองมารดา
ตามประสาเด็กทีอ่ ยากได้อะไรแล ้วไม่ได้
“ใหล้ งุ ภูเป็ นพ่อ แล ้วพ่อของลูกๆ ล่ะจ๊ะ” ขวัญนลินอ่อนใจ
คาดว่าผู้ใหญ่บา้ นโน้นคงพูดหยอกลอ้ อะไรกับเด็กๆ เป็ นแน่ ทัง้
ดนุวรรษและนัทธ์นลินจึงได้มคี วามคิดแบบนี้
ภูบดีเป็ นคนดี และเขาก็รกั สองแฝดของเธอมาก แต่ไม่ว่า
เวลาจะผ่านไปนานเท่าไร ความรูส้ กึ ของขวัญนลินทีม่ ตี ่อเขาก็ไม่อาจ
เปลีย่ นจากพีช่ ายเป็ นอย่างอืน่ ได้ นัน่ เพราะเธอทุม่ เทความรักทัง้ หมด
ให้กบั ลูกๆ ไปจนหมดแล ้ว และจะไม่มหี วั ใจให ้ผู ้ชายคนไหนเข ้ามา
สร้างความเจ็บช�ำ้ ให ้เธออีกเป็ นอันเด็ดขาด
“มีพอ่ สองคนไม่ได้ใช่ไหมครับแม่” ดนุวรรษถามตรงๆ ท�ำให ้
ขวัญนลินรู้สกึ เจ็บปวดหัวใจเหลือเกิน ที่ทำ� ใหล้ ูกโหยหาความรัก
จากคนเป็ นพ่อได้มากขนาดนี้
“สักวันถา้ ไนท์โตขึ้น ไนท์จะเข ้าใจเอง อีกอย่างพ่อของลูกๆ
ไม่ได้หายไปไหนนะจ๊ะ อย่างทีแ่ ม่เคยบอก ว่าพ่ออยู่ตรงนี้ อยู่ใน
หัวใจของพวกเรา” ขวัญนลินวางมือไปทีห่ น้าอกข ้างซ ้ายของลูกชาย
พร้อมกับฝื นยิ้มให ้ลูกทัง้ ทีห่ วั ใจก�ำลังร้องไห ้และเจ็บปวด
“ผมคิดถึงพ่อ” ดนุ วรรษพึมพ�ำ ท�ำใหข้ วัญนลินถึงกับจุก
ในอกจนพูดอะไรไม่ออก
“หนู อ ยากเจอพ่ อ ” นัท ธ์น ลิน กอดมารดาแน่ น ส่ ง ผลให ้
คนเป็ นแม่ตอ้ งน�ำ้ ตาซึมออกมาอีกครัง้ เมือ่ ไม่อาจกลัน้ ความสงสาร
ลูกทัง้ สองคนเอาไว้ได้
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“งัน้ ก็นอนนะจ๊ะเด็กดีของแม่ เราจะได้เจอพ่อในฝันไง พรุ่งนี้
ต้องตื่นแต่เช้าช่วยแม่ขายของนะจ๊ะคนเก่ ง” ขวัญนลินปลอบลูก
เหมือนทุกครัง้ เพราะไม่อาจท�ำอะไรได้มากไปกว่านี้
“นอนๆ หนู จ ะนอน จะฝัน ถึง พ่อ ” นัท ธ์น ลิน ยิ้ม ออกมา
ก่ อนจะรีบหลับตาลง เพราะคิดว่าอาจจะได้เจอพ่อในฝันเหมือน
อย่ า งที่ม ารดาบอกก่ อ นนอนทุก คืน แม้ใ นความเป็ น จริง มัน จะ
ไม่มที างเกิดขึ้นเลยก็ตาม
แม่ขอโทษนะลูก...
ขวัญนลินดึงผา้ ห่มขึ้นมาคลุมใหล้ ู กๆ ในขณะที่สองแฝด
หลับตาลงและนอนหลับในเวลาต่อมา ต่างจากเธอที่นอนไม่หลับ
และคิดอะไรไปเรือ่ ยเปื่ อย ทัง้ ทีก่ ่อนหน้านี้ออ่ นเพลียจนแทบจะสลบ
เสียให้ได้
ดนัทธ์...
ป่ านนี้เขาจะเป็ นอย่างไรบ ้างนะ ขวัญนลินคิดถึงเขาเหลือเกิน
หากแต่ ค วามน้อ ยเนื้ อ ต�ำ่ ใจที่เ ขารัง เกี ย จและผลัก ไสท�ำ ให เ้ ธอ
ไม่อาจพาลูกย้อนกลับไปหาเขาได้ แต่ไม่วา่ เวลาจะผ่านมานานเท่าไร
ภาพความทรงจ�ำของเธอกับเขาก็ไม่อาจลบเลือนจากใจของเธอ
ได้เลย และทุกครัง้ ทีม่ องหน้าลูกๆ ก็จะมีภาพของเขาซ ้อนทับขึ้นมา
ตลอด
ดนุ วรรษกับนัทธ์นลินมีหน้าตาทีค่ ล ้ายคลึงกัน แต่ดนุ วรรษ
จะมีแววตาที่เด็ดเดี่ยวเหมือนบิดาเหลือเกิน ท�ำใหเ้ ธอคิดถึงเขา
ทุก ครัง้ ยามสบตาลู ก ชาย ในขณะที่น ทั ธ์น ลิน มีด วงตากลมโต
อ่อนหวานราวตุ๊กตา ท�ำใหผ้ ู ค้ นมักจะชมอยู่เสมอว่าน่ ารักน่ าชัง
เป็ นอย่างมาก
สักวันหนึ่ง เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม เธอจะบอกความจริง
กับลูกๆ ตามตรง และจะใหพ้ วกเขาคิดและตัดสินใจเองเกี่ยวกับ
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เรื่อ งบิด าที่เ ธอปิ ด บัง ไว ้ เพราะถึง อย่ า งไร เธอหรือ ใครในโลก
ก็ไม่อาจหนีความจริงพ ้นได้ ตราบใดทีเ่ ธอกับลูกๆ ยังใช้นามสกุล
ฤทธิเดชเดชากุลอยู่ พวกเขาทัง้ สองคนก็มสี ทิ ธิ์ทจ่ี ะได้เจอหน้าผู้ให้
ก�ำเนิด และมีสทิ ธิ์ชอบธรรมในการเป็ นทายาทของฤทธิเดชเดชากุล
ทุกอย่าง ไม่วา่ วันนัน้ ดนัทธ์จะต้องการหรือไม่กต็ าม
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