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คืนเขาหอ

“แตงงานแลวก็ตองนอนดวยกัน เรื่องพรรคนี้มันหนีไมพน

หรอก”
เขาไมพูดอะไรมากไปกวานี้นอกจากใชสิทธิ์สามีถูกกฎหมาย
และเจาบาวหมาดๆ สลัดชุดสูทเจาบาวทิง้ ลงบนพืน้ อยางไมไยดี เจาบาว
ของลัยลาไมไดออนโยนเหมือนภาพลักษณคุณหมอแสนอบอุน แตเขา
เรารอนรุนแรงจนลัยลาขนลุก การแตงงานอยางฉุกละหุก เธอยังไมได
เตรียมตัวรับ มาถึงวินาทีในหองหอ เขาก็ไมรอใหเธอไดปรับตัว
“คิดอะไรมาก ทําหนาที่ของเธอสิ หนาที่ที่เมียเขาทํากัน”
ไมรูเพราะไมไดปลดปลอยความตองการในกายมานานหรือ
อยางไร เมือ่ เมฆาไดมาเจอกับเรือนรางนุม นิม่ ของเจาสาวเปนครัง้ ทีส่ อง
ซึ่งมีผิวเนียนละเอียดนาสัมผัสไปทั้งตัวก็ทําใหเขาหมดการควบคุมลง
งายๆ
กลิน่ หอมกรุน จากรางอรชรสงผลตอเขาอยางมาก หนาอกอวบอิ่ม
ทีอ่ ยูภ ายใตองุ มือหนามันชางเต็มมือกําลังดี จนเขาตองฟอนเฟนบีบเคลน
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อยางหนัก
“อืม” เมฆาครางออกมาดวยความพึงพอใจอยางที่สุด คะเน
ดวยมือที่แสนจะชํ่าชอง นาจะคัพซีเปนอยางนอย
เจาของหนาอกคัพซีเมื่อถูกปลุกเราอยางหนักก็ระทวย ออน
ปวกเปยกอยูบนเตียง สัมผัสที่ไดรับกําลังทําใหลัยลาพายแพ แมจะ
อยากตอตานมากแคไหนก็ตาม
“อื้อ ไมเอา” เธอพยายามปฏิเสธ บายหนาหลบหนีเคราสากของ
คนที่พยายามซุกซอนใบหนาลงมา
ตอเคราสากระคายครูดลงไปตามผิวเนื้อขาวผองของเธอจนเกิด
ความซานเสียว เหมือนมีประกายไฟแลนผานวูบวาบตามเนือ้ ตัว สัมผัส
หวานแหลมแสนทรมานทําใหคนไมคนุ ชินเผลอครางออกมาดวยความ
หวามหวิว
“อื้อ”
“ชอบไหม”
“อยาคะคุณหมอ”
“ฉันคือสามีเธอตางหากลัยลา จําเอาไว อยากไดตําแหนงภรรยา
ของฉัน เธอก็ไดมาแลวนี่ ภรรยามามืดอยางเธอทํางานใหเต็มที่แลวกัน
เพราะฉันจะใชความเปนเมียของเธอใหคุมคา”
ไมใชเพราะเธอไมเคยตกอยูในสภาวะเปลาเปลือยใตรางกาย
ใหญโตของเขามากอน เหตุการณแบบนี้เคยเกิดมาแลวครั้งหนึ่งกอนที่
เธอจะกลายมาเปนภรรยามามืดของเขา ผูหญิงนอกสายตาที่จับพลัด
จับผลูไดมาเปนภรรยาตัวจริงของ ‘นายแพทย เมฆา ทิวากร’ ศัลยแพทย
ออรโธปดิกส
ดวงตากลมโตสวยจัด ทําใหเมฆาจองมองอยางไมวางตา เธอคือ
ภรรยาที่ถูกตองตามกฎหมายของเขา และเปนครั้งที่สองที่เขากําลังจะ
รวมรักกับผูหญิงคนเดิมที่ใบหนาแตกตางกันอยางสิ้นเชิง
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“คุณแนใจเหรอคะ วาอยากจะใชความเปนเมียของฉัน ในเมื่อ
หนาตาของฉันไมไดคลายหมอไอรดา”
ไอรดาคือผูหญิงที่เขารักปกใจมาตลอดนับสิบป แลวเวลานี้
แพทยหญิงไอรดา วนารมย แตงงานกับตฤณ วนารมย ผูบริหารหนุม
ไฟแรงไปแลว ถึงจะเคยมีความรูสึกผูกพันทางจิตใจกับไอรดาอยางไร
เขาก็ตัดใจไดเมื่อเธอเดินเขาประตูวิวาห เพราะไมอยากไดชื่อวาเปน
ชูทางใจกับภรรยาคนอื่น
“คนที่ฉันจะรวมรักดวยคือเธอ ลัยลา เลิกพูดถึงไอรดาไดแลว”
เขาไมอยากพูดวาเวลานี้ เขามั่นใจวาเห็นไอรดาเปนเพียงนองสาว
คนหนึ่งไดแลว
เมือ่ เปดประตูเขามาภายในหองหอ ลัยลาพบกลองสีชมพูสวยหรู
ใบใหญผูกดวยริบบิ้นสีทองอยางประณีตวางอยูบนเตียงที่โรยดวย
กลีบกุหลาบ เขาบอกใหเธอเปดดู มือบางเปดกลองออกดูแลวตะลึงกับ
สิ่งที่ถูกบรรจุไวภายในกลอง อาหารเสริมสําหรับบํารุงกอนตั้งครรภ
ในนั้นมีการดที่เขียนขอความดวยลายมือวา
“ของขวัญสําหรับภรรยามามืดอยางเธอ เตรียมความพรอม
สําหรับการอุมทองเร็วๆ นี้”
เธอยังไมหายตกตะลึงก็ถูกเจาบาวเหวี่ยงขึ้นมาบนเตียง จากนั้น
เขาก็ตามขึ้นมากอนที่เธอจะอยูในสภาพนุงเนื้อหมเนื้อ มีเพียงรางกาย
บึกบึนของเขาที่ปดบังเรือนกายของเธอไวเพียงบางสวน
“นอนกับฉัน เธอคิดวาจะมีความสุขไหม”
“ไม”
“ไมงั้นเหรอ”
ลัยลาไมแนใจวาเขาจะทําอะไรตอหลังจากการปฏิเสธของเธอ
เพราะนํ้าเสียงคุกคามนั้นดังใกลหูเหลือเกิน และรูวาเขาทรงพลังมาก
แคไหน เพราะอาวุธประจํากายของเขาที่ดุนดันอยูตรงหนาทอง
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เธอเปลือยเปลาแตไมหนาวสักนิด เจาของเรือนกายกํายําทําให
เธอรอนวูบวาบแลวอยากจมหายไปบนที่นอนนี้เหลือเกิน แมจะโกรธ
ตัวเองที่ครั้งกอนยอมใหเขารุกลํ้าไดอยางแนบชิด ปลอยใหเขากระชาก
พรหมจารีไปได แตก็ตองยอมรับวามีความสุขกับรสรักที่เขาปรนเปรอ
แลวคิดวานั่นเปนครั้งแรกและครั้งเดียว แตแลวชะตาชีวิตก็ทําใหเธอ
วนเวียนกลายมาเปนภรรยาของเขาเขาจนได
“ไมก็ตองทน”
“ถอยไปเถอะคะ คืนนี้ฉันยังไมพรอม”
“ไมจําเปนตองเตรียมความพรอม แคสนองไดทุกเวลาที่รางกาย
ฉันพรอมก็พอ”
ลัยลาพยายามดึงสติกระถดตัวหนี แตวาเจาของเรือนรางกํายํา
ที่มีมัดกลามหนาแนนไมยอมปลอยเธอไปงายๆ เขาตามมาครอมทับ
แลวจับกดจนเธอจมลงกับเตียงนอน

ลัยลาสะดุงกับขนาดใหญโตที่มันจดจอรอจะเขาบุกตีชิงพื้นที่

แลวตองเบิกตากวางมองเจาของสิ่งนั้น
“ไมตองกลัวนะ เคยมาครั้งหนึ่งแลว ไมเจ็บไปกวาครั้งแรก
หรอกนะ”
‘ไมกลัวก็บาแลว’
ลัยลากนดาในใจ ครัง้ นัน้ ทําเธอเดินไมปกติไปรวมสามวัน นึกถึง
ความเจ็บทุกยางกาว แตดา ออกเสียงไมได เพราะทันทีทเี่ ธอสะดุง ก็ถกู
ปากเขาประกบปดลงมาอยางเรารอน ตอนนั้นเองที่ลัยลาเรียนรูวาจูบ
แบบกระชากวิญญาณนั้นเปนเชนนี้เอง จูบที่ทําใหหายใจไมออก จูบ
ที่เผลอตอบสนองไปโดยไมรูตัว จูบที่ทําใหเหมือนลองลอยในอากาศ
แตวาบหวิวเหมือนถูกผลักตกลงไปในหุบเหว ปากหยักลึกรุมรอน
ตะโบมลงมา ทั้งบดคลึง ขบเมมจนเธอรูสึกปวดระบมไปหมด
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“อื้อ” เสียงหวานครางประทวงในลําคอ นั่นทําใหคนที่ครอมลอย
อยูเหนือรางชะงัก
แตเปนการชะงักเพียงนิดเดียว เพราะสายตาคูคมที่เหมือนมี
เงาดําฤษณาเขาครอบงําอยูเต็มนั้นไดเผยความตองการออกมาจน
หมดเปลือก เขาลากมือรอนผาวไปทั่วรางนวลเพื่อปลุกเรา
เขายิ้มหลอๆ แตดูเย็นยะเยือก มันเปนยิ้มสะกดใจคนมองแตก็
ชวนใหคดิ วาเปนยิม้ รายหรือยิม้ ดีกนั แน เพราะปฏิเสธไมไดวา คนตรงหนา
นั้นหลอเหลาเกินหามใจ แตสติสวนลึกก็บอกใหเธอพยายามขัดขืน
เธอยังไมพรอม ถึงเปนภรรยา เธอก็มีสิทธิ์จะปฏิเสธเรื่องบนเตียง
“วันอื่นไดไหมคะ วันนี้ฉันรับแขกมาทั้งวัน”
“แตทั้งคืน เธอมีแขกเปนฉันคนเดียว ทนรับฉันเขาไปในตัวเธอ
หนอยก็แลวกัน ทําบอยๆ ลูกติดแลวจะไดแยกทางใครทางมัน”
พอเห็นสีหนาของภรรยาทีด่ หู วาดผวาราวกับจะรองไหกบั ถอยคํา
บีบคัน้ ของเขา นายแพทยหนุม หลอก็ใจออน ผอนปรนความเกรีย้ วกราด
ลงมาดวยคําพูดนุมๆ แตชวนขนลุกไมนอยกวาเดิม
“งั้นถากลัวมากนัก ฉันจะคอยๆ สอนใหรูวิธีรับมือกับฉัน ฉันจะ
คอยเขาไปทีละนิดนะ”
ใบหนาสวยตรึงตราผูพบเห็นรอนผาวไปหมด อดจะตวัดสายตา
คอนใสเขาไมได
“ใครถามคุณ”
“ฉั น อยากบอกไง หรื อ จะให ฉั น เข า ไปแบบไม ต  อ งเตื อ นให
เตรียมตัว”
แลวเขาก็ทําตามที่บอกคือไมขออนุญาตกอนแตผลักประตูที่ปด
สนิทแนบชิดดวยความแข็งแรงเพียงครั้งเดียว จนวงหนาสวยบิดเบ
ดวยความตกใจ
ลัยลาสะดุงเฮือก เมื่อปากรอนชื้นกมลงมาจูบหนักๆ อีกครั้ง
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แตครัง้ นีอ้ อ นหวาน เนิบนาบ เหมือนอยากสอนใหคนออนประสบการณ
ไดเรียนรูวาการแลกเปลี่ยนสัมผัสทางกายใหกันและกันนั้นมันวิเศษ
แคไหน
ลัยลาครางแผวเบา หวามหวิวในชองทองเหมือนมีผีเสื้อปดปก
ผาน คนสวยพยายามเบีย่ งหนาหนีหลบสายตาเขา แตมอื หนาก็ประคอง
กรอบหนาสวยถูกใจไมซํ้าใบหนาใครเอาไว
“เจ็บเหรอ”
จะใหเธอตอบเขาไปตามตรงไหมวาเจ็บไมมาก แตจุกมากรูไหม
ความอายทําใหลัยลาปดปากแนนไมยอมตอบ แลวปลอยใหเขาดูดดึง
กลีบปาก
“ไมตอบ งั้นฉันจูบปลอบใจ”
เมฆารูสึกผิดขึ้นมาทันทีที่ใจรอนกับภรรยาไปหนอย เขาจึงใชวิธี
การสงมือหนามาบีบปลายคางเบาๆ
“พูดกับฉันหนอยสิลัยลา”
ลัยลาอุทานออกมาเบาๆ ทําใหปากอิ่มเปดออก เปนผลใหคนรอ
จังหวะอยูแ ลวรีบสงปลายลิน้ เขาไปกวาดชิมความหวาน เกีย่ วกระหวัด
กับลิ้นเล็กที่กระถดหนีไมเปนทา แตดูเหมือนคนตัวโตจะพอใจ เพราะ
ยิ่งติดตามไลชิมแลวรุกไลก็ย่ิงรูสึกวาลิ้นเล็กนั้นชางหอมหวานอยางที่
เขาตองการ
เขาพัวพันเกี่ยวรัดจนพอใจ ก็ไลปากรอนผาวลงมาตามลําคอ
ของแมคนปากดี ดูดดึงเบาๆ อยางอดใจไมอยู แตสรางรอยสีกุหลาบ
จางๆ เต็มไปทั่วเรือนกาย ไลลงมาจากลําคอถึงเนินอกอวบอิ่มที่ทําให
คนตัวโตชะงักกับความหนั่นแนนชูชันอยางที่เขาใชมือลูบคลําแลว
มั่นใจวาไมผานการศัลยกรรมมากอน
“หนาอกเธอสวยมากรูไหม”
เมฆายอมใหแกหนาอกคูน ี้ เขาสะดุดลมหายใจของตัวเองเหมือน
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คนทีห่ ายใจไมเปนไปชัว่ ขณะ ยอดอกสีหวานชูชนั ทาทายใหเขากมลงไป
ครอบครอง
ทันทีที่ไดสัมผัสความหวานจากปลายยอด เขาก็ครางฮือ “หวาน
เหมือนเดิม”
“หมอหื่น คุณไมเหมือนภาพที่ฉันเห็นตอนแรกเลย”
“ฉันก็ผูชาย เจอของสวยๆ ลอตาลอใจ จะใหนั่งมองอยูเฉยๆ
หรือไง ในเมื่อฉันมีสิทธิ์ จะลูบ คลํา จะทําอะไรก็ไดไมใชหรือ เคย
ไดยินไหม เมียคือสมบัติของผัว”
“งั้นคุณก็คือสมบัติของฉันเหมือนกันใชไหมคะ”
เขาเงยหนาขึ้นมองภรรยาทีหนึ่ง รูวาเธอพูดเอาชนะ ไมใชเพราะ
หวงเขาหรอก แลวตอบสั้นๆ
“อืม”
ใบหนาหลอเหลาซุกไซดอมดมจนพอใจก็ขบเมมเบาๆ ทีเ่ นินทรวง
กอนจะผละไปทีห่ นาทองแบนราบ แวะทักทายทีแ่ องสะดือ แตคนที่นอน
แผหลาใหเขาดมดอมเสียวสะทานพยายามสะกดกลั้นเสียงไมใหเขา
จับความรูสึกได ทวาเสียงครางหวานยังเผลอหลุดลอดออกมาทําให
เมฆารูวาเขามาถูกทางและทุกอยางกําลังดําเนินไปไดสวย
“ลัยลา”
ดวงตาคูคมทอประกายวาบดวยความปรารถนาดิบเถื่อน แต
สรางความตระหนกใหแกคนตัวบางที่นอนหอบหายใจแผวเบาที่เตียง
“ฉันเห็นเธอเปนลัยลา จําเอาไว เธอไมใชตัวแทนใคร”
ยิ่งลัยลาเห็นดวงตาคูคมมองเธอดวยความปรารถนามากเทาใด
เธอก็ยิ่งหวาดระแวง กลัวเจาสิ่งนั้นที่รอคอยจะเขาไปในกายเธอ ลัยลา
กลืนนํ้าลายอึกใหญ หนีบเรียวขาเขาหากันแมจะทําไดยาก เพราะ
คนตัวโตนั่งครอมขวางไวแลวจองเธอเขม็งทั้งสายตาและความดุดัน
ของเขา
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“ทําไมทําเหมือนจะรองไห ทั้งที่เธอก็อยากไมใชหรือ รางกายมัน
ซื่อตรง ไมเหมือนปากคนที่พูดโกหกความรูสึกได”
“อยากไปใหพนจากตรงนี้มากกวา”
“ไดไปแน แตรอฉันทําเสร็จกอน”
ลัยลาหนาแดงดวยความอับอาย ทําไมเขาชางพูดเรื่องนาอายได
คลองปากแบบนี้ อายุหมอเมฆาเขาเลขสี่ ถึงใบหนาจะดูไมเกินชายหนุม
วัยสามสิบหา เขาคงจะผานสังเวียนมาจนโชกโชนแลวละสิ ตอนนี้เธอ
เปนลําดับที่เทาไรของเขากันนะ ภรรยาคนที่รอยกวาละมั้ง ลัยลานึก
แลวก็อดโมโหไมได พรอมทั้งไมเขาใจตัวเองเหมือนกันวาจะรูสึกเชนนี้
ทําไม
รางบางพยายามดิ้นรนหนีอีกครั้ง แตก็ถูกมือหนาจับยึดขอเทา
ไว “จะดิ้นทําไม ดิ้นพอเปนพิธีก็พอ ไหนๆ เธอก็ตั้งใจจะมาเปนภรรยา
ฉันแลว ไมตองแอ็กติงมาก รูนะวาเธอก็อยากเหมือนกัน”
ลัยลาเกลียดตัวเองทีค่ าํ พูดของเขามันถูก รางกายมันตองการเขา
แตหัวใจเธอไมตองการ เธออยากรวมรักกับคนที่รักเธอ แมจะรูวาการ
เปนสามีภรรยากันหนีเรื่องพรรคนี้ไมพน แตคืนนี้เธอไมพรอม แตก็
ถูกเขากดขอเทาไวแบบนี้ มือหนาปานคีมเหล็กของหมอเมฆาทําให
หมดทางตอสู เขายิ้มหลอเหลาละลายใจอีกครั้งกอนจะดําเนินเรื่องนี้
ใหถึงที่สุด
“อยาเกร็งนะ ปลอยตัวตามสบาย แลวมันจะไมเจ็บ”
“ไมเอานะ ฉันกลัว ของคุณนากลัวมากรูไหม”
“อยากลัวสิ สรางความรูสึกใหชินเขาไว เพราะเธอจะไดเจอเรื่อง
แบบนี้บอยๆ ฉันบอกแลววาจะคอยๆ ทํา ถาเธอทําตัวนารัก ฉันจะ
ออมแรง แลวมันจะทําใหเราสองคนมีความสุขมาก เชื่อฉันสิ” เขาบอก
แลวกมลงจูบปดปากคนขี้กลัวอีกครั้ง
เขาไลปลายลิ้นไปตามริมฝปากอิ่มแลวประกบปดดูดดึง สราง
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แรงกระเพื่อมในอกของคนที่หวามหวิวเปนทุนเดิมอยูแลว เขาจูบเบาๆ
แลวผละออก เปลี่ยนเปนจองตากับเธอ
ในระยะประชิดทีต่ วั เขาลอยครอมอยูท าํ ใหหญิงสาวเห็นวาดวงตา
ของเขาชางนาหลงใหล ลัยลาเบี่ยงหนาหนีแตถูกประคองใบหนากลับ
มาใหรบั จูบดูดดืม่ สัมผัสจากปากรอนชืน้ ทําใหลยั ลามึนงง ยอมเปดปาก
แลกจูบกับเขาอยางงกๆ เงิ่นๆ แตนั่นทําใหคนคุมเกมรักตั้งแตแรก
ครางฮือดวยความพอใจ
“ดีมาก ตอไป เธอก็จูบตอบฉันบาง ไหนลองซิ”
ลัยลาดื้อไมทํา เขาจึงเลนไมเด็ด กมลงไปกระซิบแหบพราขางหู
เล็ก
“ถาเธอไมฟงที่ฉันสอน ไมจูบตอบฉัน งั้นฉันจะจูบเธอเอง แต
ฉันอยากเปลี่ยนที่จูบ เธอนาจะรูดีนะวาที่ตอไป ฉันจะจูบตรงไหน”
ดวงตาดิบเถื่อนนั้นมองตํ่าลงไปอยางจาบจวง แมวาลัยลาจะใช
ขาเบียดเอาไว แตก็ไมพนสายตาของเขาอยูดี
“หยาบคาย” นํ้าเสียงหวานตอวาเขาอยางขุนเคือง
“ตรงไหน ไมเห็นจะหยาบ ริมฝปากไมใชที่เดียวที่นาจูบ ถา
ตรงไหนหอมสะอาด ฉันก็จูบไดทั้งนั้น แตถาเธออายก็รีบทําตามที่ฉัน
สัง่ ” คนคุมเกมบนเตียงออกคําสัง่ กับสาวนอยทีบ่ ดิ าสัง่ ใหเขารับผิดชอบ
มอบตําแหนงลูกสะใภคนโปรดของทานใหแกเธอ
ลัยลารูวาบนที่แคบมีพื้นที่ใหคนสองคนดิ้นหนีกันไดไมเทาไร
การยอมออนลงนาจะดีกวา สิ่งที่เธอทําคือยื่นจมูกชนแกมเขา
“เอาใหม ไมใชแบบนี้ จูบ ไมใชใหเอาจมูกชนแกม”
ลัยลาเห็นสีหนาเขาดุขึงขึ้น เธอรูวาพลังความโกรธของเขาอาจ
จะทําใหเธอแทบแหลกคามือเหมือนตอนครั้งแรก เจาของใบหนาสวย
หลับตาพริม้ แลวยืน่ ริมฝปากไปประกบริมฝปากกับเขา ยิง่ เธอพยายาม
จูบตามเขาสั่ง ทาทางออนหัดนั้นทําใหเขาคลั่งมากขึ้นอยางไมรูตัว
14 ภรรยามามืด

คนที่ถูกความปรารถนากระตุนจนพรอมพรักแลวก็ไมสามารถ
หยุดลงงายๆ เมือ่ หมอเมฆาไมปลอยใหภรรยาตามสิทธิป์ ระวิงเวลาหนี
หนาที่ตอไป เขาคอยๆ ขยับสะโพกแลวดันตัวตนเขาไปในชองทาง
คับแคบที่ออนนุมแตบีบรัดอยางยากลําบาก แตชางสรางความตองการ
ใหแกเขามากเหลือเกิน
“เธอคับแนนมากสาวนอย”
แคเพียงแรกเขาก็ทําใหเขาสูดปากครางยาวดวยความซานเสียว
เกินคําบรรยาย รางกายของลัยลาทําใหรางหนากวาตองคํารามตํ่า
สะกดทุกอารมณในตอนนี้ที่กําลังพุงขึ้นสูง แมแตลมหายใจก็แทบจะ
สะดุดเมื่อพบกับความหวิวไหวที่บิดตัวตนของเขาจนแทบปริหักออก
จากกัน
“อา” เสียงทุมลึกคํารามเพื่อระบายความซานเสียวที่กอตัวขึ้น
อยางรุนแรง เขาไมเคยเจอใครที่ทําใหรูสึกเลือดในกายพลุงพลาน
ได ม ากเท า นี้ สะใภ สุ ด ที่ รั ก ของพ อ มี เ วทมนตร อ ะไร หรื อ ที่ เ ธอไป
ศัลยกรรมใบหนากลับมาเปนลัยลาคนเดิม จะเพิ่มเติมทําสาวหลังจาก
ถูกเขาฉีกหั่นพรหมจารีไปเมื่อครั้งกอน
ขณะทีล่ ยั ลากัดริมฝปากแนน รางกายบิดสายเพราะความคับแนน
ทีก่ ลางราง เธอขยับตัวไมได เพราะเขาสอดประสานรางเธอกับเขาเอาไว
ชองทางรักที่เขาพาตัวตนเขามาแนบสนิทอยูในกายเธอ
ลัยลาหนารอนผาว ทั้งอายทั้งหวาดหวั่น ยิ่งเขาขยับสะโพกสาย
วนไปมาเพื่อดันความแข็งกระดางนั่นเขามาอีกก็ทําใหเธอตองกัดปาก
“เจ็บ”
“ฉันรู ของเธอเล็กและแคบมาก”
ลัยลาหนาแดง เพราะคําบอกตรงๆ หามๆ ของเขา “คนบา เอาออก
ไปนะ ฉันเจ็บ”
คนสวยเริม่ โวยวายอีกรอบ เธอจะไมยอมใหเขาดันสิง่ นัน้ เขามาอีก
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แตวาเมื่อเขาขยับตัวตนจะเอาออก ลัยลาก็ผวาเฮือก แตแลวก็ตองอาย
เมื่อคนตัวสูงยิ้มบางๆ
“อยากใหออกหรือไมอยากใหออกกันแน แตที่แนๆ แผนหลัง
ฉันถูกเธอขวนยับไปหมดแลว เสียวละสิ เลือกจะมีฉันเปนสามีก็ตอง
เสียวถึงขั้นสุดแบบนี้แหละ”
ลัยลาเบี่ยงหนาหนี “คนบา หมอหนาดาน ไมคิดเลยวาจะบากาม
มากขนาดนี้” เธอไมอยากคุยกับเขาแลว
“อายจนพูดไมออกเลยเหรอ ไมพูดกับฉัน งั้นฉันทําตอ”
เทากับเปนการยอมรับวาเธอใหเขาทําตอ ลัยลาสะดุงเมื่อรูสึกวา
ถูกเติมเต็มเขามาจนแนนไปหมด เธอหลุดเสียงครางออกมา เพราะถูก
ความซานเสียวเขาครอบงํานับครั้งไมถวน เมฆาไมคิดจะถอยอยูแลว
เพราะกลัววาจะทําใหคนตัวเล็กหวาดระแวงไมกลามีเซ็กสกับเขาอีก
เหมือนครั้งแรกครั้งนั้น
เมฆาพยายามใจเย็นและนุมนวล ไมไดทําอยางไมบันยะบันยัง
แตลัยลาคับแนนเหลือเกิน เขาเรงซอยสะโพกไปมาเพื่อใหชองทางรัก
เริม่ คุน ชิน สักพักเขาก็สมั ผัสไดวา ลัยลาเริม่ ผอนคลาย ชองทางคับแนน
ก็เริ่มขยายออก เขายิ้มออกมาแลวชม
“คนเกง ดีขึ้นแลวใชไหม”
ลัยลาไมไดยินที่เขาพูด เธอรูแควาหวามไหวไปทั้งราง
“งั้นฉันจัดเต็มตอเลยนะ”
หญิงสาวหูออื้ ตาลายไปหมด ตอนนีร้ า งกายแคอยากใหเขาเติมเต็ม
และพาเธอไปใหถึงจุดหมาย นานเทาไรไมรูที่เธอถูกรางกายของเขา
พันธนาการรัดเกี่ยวเอาไว จําไดแควายามที่เขาถึงที่สุดแหงอารมณ
ก็ครางเรียกชื่อเธอวา
“ลัยลา”
ไมใชไอรดาเหมือนครั้งแรกที่รวมรักกัน หลังจากที่เขาจูงเธอ
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โบยบินไปเคาะประตูสวรรค รางกายของเธอมันก็พรอมจะหลับใหลไป
ในทันทีอยางหมดเรี่ยวแรง รางใหญชุมเหงื่อลมตัวนอนขางๆ แลว
วาดแขนกํายําคิดจะตวัดเธอเขามากอดแนบอก
ทวามือที่กําลังจะแตะรางสวยตองชะงัก เมื่อนึกถึงคําพูดหนึ่ง
ของคนทีห่ ลับใหลไปแลว ตอนทีเ่ ปดกลองของขวัญแตงงานทีเ่ ขาซือ้ มา
ให เพราะตองการขมขวัญ เมื่อเห็นของ เธอก็มองหนาเขาแลวพูดวา
“หนาที่เมียและลูกสะใภที่พอแมสามีอยากอุมหลานเร็วๆ นี่ ฉัน
คงเลี่ยงไมได แตจําไวนะคะ ขณะที่คุณกําลังทําหนาที่สามีบนรางกาย
ฉัน ฉันจะมองหนาสามีตัวเองใหเปนโคลิน ฟารเรล”
“บาจริง ยายเด็กบา”
หมอเมฆาดึงแขนกลับ หันตะแคงไปอีกขาง แสดงวาที่เมื่อครู
ลัยลาครางสะทานแลวแอนกายหยัดรับการเติมเต็มจากเขา คงมองเขา
เปนดาราที่เธอชื่นชอบละสิ
เมฆาบดกรามแกรงจนเปนสันนูน เขาไมมีทางใหเกียรติยกยอง
เมียมามืดอยางลัยลาจริงจังหรอก เขาก็แคทําไปตามหนาที่เหมือนกัน
บาเอย! ทําไมเขาตองหงุดหงิดขนาดนี้ดวย เมื่อคิดวาลัยลาคราง
เพราะจินตนาการวากําลังรวมรักกับดาราฮอลลีวูดชื่อดัง ไมใชกับเขา
คิดแลวพานใหฉุนขึ้นมา จากที่คิดวาจะหลับ เขากลับโหยงกาย
ขึ้นครอมรางเมียที่หลับไปแลว และทําใหเธอลืมตาโพลงขึ้นมาอยาง
ตกใจ
“โอย!”
คนหลับลึกไปแลวเบิกตาคางสะดุง เฮือก ภาพทีเ่ ธอเห็นคือรางกาย
ของสามีที่กําลังโจนจวงเขาใสไมหยุด จนลัยลาหายใจไมทัน มือหนา
ก็ฟอนเฟนเตาทรวงอยางเอาแตใจ ผิวขาวนวลของลัยลาแดงเปนปน
ดวยรอยจูบที่เขาทิ้งเอาไวทั่วตัว เพราะกอนแตงงาน ทั้งสองตรวจ
สุขภาพอยางละเอียดมาแลว เมฆาจึงไมไดคิดจะควาเครื่องปองกัน
นศามณี 17

มาสวมใส
กวาไฟพิศวาสจะดับลง รางบางของลัยลาก็ออนแรงไปอีกครั้ง
เธอไมเคยเหน็ดเหนื่อยเทานี้มากอน
‘ดูภายนอก ไมมีสัญญาณบอกเลยวาเขาจะมีความตองการ
ในเรื่องเพศสูงมากขนาดนี้’
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2

สะใภรัก

เชาวันแรกของการเปนนางลัยลา ทิวากร นั้นก็ไมไดแตกตาง

จากเดิมมากนัก เพราะหลังจากตื่นนอนตอนเชาคุณสามีก็ลุกไปอาบนํ้า
เพือ่ เตรียมตัวไปทํางาน เธอก็ลกุ ตามเขา อาศัยจังหวะทีเ่ ขาอยูใ นหองนํา้
เดินไปหยิบเอาเสื้อคลุมจากในตูเสื้อผามาสวมคลุมรางเปลาเปลือย
ลัยลาเพิ่งไดมีโอกาสมองสํารวจหองของเขา เพราะเธอเพิ่งยาย
เขามาอยูเต็มตัววันแรก ขาวของเธอก็ยังเอามาไมครบดีนักเพราะ
คุณวิชิตบิดาของเมฆาบอกใหเธอยายเขามาแตตัวกอนเพื่อใหทัน
งานแตงเมื่อวาน สวนขาวของคอยไปเอาทีหลัง เธอเลยยัดแตเสื้อผาใส
กระเปาเดินเขาบานไมตางจากพจมานเดินเขาบานทรายทอง ผิดแตเธอ
ไมมีชะลอม มีเพียงกระเปาลากหนึ่งใบ
เมื่อวันที่เธอยายเขามา เมฆาไมไดสนใจมาดูแล เขายังคงไป
ทํางานตามปกติ มีแตคุณวิชิตที่สั่งใหแมบานนํากระเปาของเธอมาเก็บ
ในหอง และใหเธอเตรียมตัวเปนเจาสาวในวันรุงขึ้น
ลั ย ลาอดคิ ด ไม ไ ด ว  า ทุ ก อย า งมั น ดู เ ร ง รี บ ฉุ ก ละหุ ก ไปหมด
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ไมเหมือนงานแตงงานของคนทั่วไปที่เจาบาวเจาสาวรักใครกัน แต
อยางวาเธอมันเปนภรรยามามืดของเขานี่ จะไปหวังอะไรไดอกี นอกจาก
ทําหนาที่ภรรยาใหดีที่สุด
ยังไมทนั ไดคดิ อะไรมากไปกวานีเ้ จาของรางสูงกํายําก็เดินออกมา
จากหองนํา้ หยดนํา้ เกาะพราวเต็มตัว สายตาคมเขมของคุณหมอสุดหลอ
ที่มองตรงมาพรอมกับเลิกคิ้วสูง ทําเอาลัยลาขัดเขินอยางที่ไมเคยเขิน
ผูชายคนไหนมากอน
“เธอ…ออ ฉันลืมไปวาไมไดอยูคนเดียวแลว” เสียงติดรําคาญ
พูดขึ้น แลวเดินไปทางโซนหองแตงตัว เขาหยิบผาขนหนูผืนเล็กมาเช็ด
ผมพอหมาด เสร็จแลวก็ไปหยิบไดรมาเปาใหแหง ไมไดสนใจการมีชีวิต
อยูข องลัยลาเลยแมแตนอ ย แตเธอก็ชนิ ชาเสียแลว จึงไมคดิ จะหาความ
กับเขาในเรื่องนี้
“คุณจะออกไปไหนคะ”
“ถามทําไม” เขาถามกลับเสียงเรียบ เพราะไมชินกับการมีใคร
มาตรวจเช็กวาจะไปไหนมาไหน
“ไมทําไมหรอกคะ คุณจะไปไหนก็ตามสบาย ฉันเองก็จะออกไป
ขางนอกเหมือนกัน”
“ไปไหน” เปนเมฆาที่หันกลับมาถามบาง
“ถามทําไมละคะ” เธอยอนคําถามเขา
“ฉันไมชอบใหยอน แตถาไมอยากบอกก็ตามใจ เราแฟรๆ กัน”
“คุณหมอพูดแบบนีไ้ มไดนะคะ แตงงานกับฉันแลว ก็ตอ งคุยกัน
มีอะไรก็ตอ งบอกกัน ฉันไมอยากถูกใครมองวาเปนภรรยาหลวงทีถ่ กู ลืม
ไวที่บาน” ถึงอยางไรแลวการแตงงานครั้งนี้จะวาไปมันก็ถูกตองที่เขา
ตองรับผิดชอบตอผูหญิงอยางเธอที่ไมเคยผานมือใครมากอน มีเขา
เปนชายคนแรก
“หนาที่ของเธอก็มีแคที่บนเตียงในบาน อยางอื่นเราไมเกี่ยวกัน”
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เขาพูดอยางไรเยือ่ ใยทําใหคนฟงไดแตยนื เมมปากแนน ไมคดิ วาคนมาด
อบอุนอยางเขา เอาเขาจริงแลว…
‘เลือดเย็นชะมัด’
‘คนใจราย’
“โอเคคะ ฉันเขาใจอารมณของคุณดีวาไมพอใจที่ตองแตงงาน
กับฉัน แตมันก็ทําอะไรไมไดแลว ฉันเลยอยากขอความรวมมือจาก
คุณคะ”
“ความรวมมืออะไรกัน” เขามองหนาเธอแลวเลิกคิ้วขึ้น
“ก็คอื วาฉันจะไมถาม ไมตาม แตวา เราสองคนจะไมทาํ ใหอกี ฝาย
เสียหนาหรือเสื่อมเสียดีไหมคะ”
“หึ เธอพูดแบบนี้กะดักคอไมใหฉันมองสาวที่ไหนเลยใชไหม
เธอนี่มันแผนสูงนะ หนาตาไมเหมือนเดิม นิสัยยังดูเจาแผนการขึ้น
ดวย” ตัง้ แตศลั ยกรรมกลับมาเปนหนาเดิมไมเหมือนหนาทีค่ ลายผูห ญิง
ที่เขาหลงรัก เธอก็ยิ่งชัดในความเปนลัยลาที่กลาตีฝปากกับเขา ที่จริง
เขาไมไดคิดมองสาวที่ไหนอยูแลว วันๆ แคทํางานก็หมดเวลาแลว แค
พูดดักคอไปงั้น
“ฉันไมไดมีแผนอะไรเลยคะ ไมไดดักคอดวย แคคิดวาสามี
ภรรยาก็ควรตองใหเกียรติกันและกัน คุณหมอก็คิดแบบเดียวกัน
ใชไหมคะ พอมีลูกสักคนใหคุณลุงคุณปาพอใจแลว หลังจากนั้นฉัน
จะหยาใหคะ” พวกทานมีพระคุณกับเธอไมเชนนั้นเธอคงไมยอมทํา
ทุกอยางที่จะทําใหพวกทานมีความสุข
เมฆาบดกรามแนน นีเ่ ธอมโนอะไรของเธออยู เขาไมเคยคิดไปไกล
ถึงขนาดนั้นหรอก ตองมีลูกกับเด็กนี่ดวยเหรอ มีเมียเด็กก็ปวดหัว
พอแลว ถาตองเลี้ยงเด็กอีก หมออยางเขางานยุงจะตาย ไหนจะธุรกิจ
ครอบครัว หาเวลาใหตัวเองยังยาก แตชางเถอะ จะวาไปอายุของเขา
มันก็สมควรที่จะตองมีทายาทเอาไวสืบสกุล
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เมฆาทําทีเปนถอนหายใจ “ก็ดีเหมือนกันที่เธอพูดชัดเจนตั้งแต
ตอนนี้ ถาตอไปเราไปกันไมได ฉันก็พรอมจะหยาให”
“คะ ฉันรับทราบ และยอมรับ” แมวาภายในหัวใจดวงนอยลึกๆ
จะรูสึกแปลบๆ ขึ้นมา
สองสามีภรรยาปายแดงที่เพิ่งแตงงานไดวันเดียวคุยกันถึงเรื่อง
หยาจบแลวก็ตางฝายตางเมินหนาหนีใสกัน ลัยลาเดินเขาหองนํ้าแตก็
นึกขึ้นไดวาเธอควรบอกเขาเสียหนอย “ที่วาฉันจะออกไปขางนอก ฉัน
จะกลับบานคะ”
รางกํายําที่ยังไมทันแตงตัวเสร็จหมุนตัวมาหาคนตัวเล็ก
“จะกลับบานงัน้ เหรอ เพิง่ แตงงานกันก็จะขนกระเปาหนีกลับบาน
แลว ฉันก็นึกวาเธอจะแนจริง”
“ฉันไมไดขนกระเปาหนีกลับบานคะ แตวาฉันจะไปขนกระเปา
มาเพิ่มตางหาก คุณคงไมไดสังเกตวาฉันไมไดขนของมาเลย เพราะ
คุณลุงวิชิตใหฉันรีบยายมากอน ฉันมีแตเสื้อผามาเทานั้น”
เมฆาเอาลิ้นดุนกระพุงแกม “อืม” คุณหมอหนุมหลอตอบรับ
ในลําคอแลวมองรางออนแอนของเมียเด็กกาวเขาหองนํ้า เขาไมชินที่มี
ใครอีกคนมาแชรหอง แตเมื่อคิดวาคนคนนั้นคือภรรยา ถึงจะเปน
ภรรยามามืดที่เขาวินมาทามกลางความงงของทุกคนก็ตาม ก็ทําใหเขา
มีความรูสึกประหลาดกับคํานี้
‘ลัยลาจะกลายเปนสวนหนึ่งในชีวิตเขา’
ที่ผานมาเขาไมเคยคิดถึงเรื่องแตงงานมากอน และสเปกที่เขา
ชอบก็หางไกลจากลัยลามาก เขาชอบคนสวย ออนหวาน นารัก เหมือน
ไอรดา แตลัยลานั้นสวยเปรี้ยว เธอไมเขาใกลคํานั้นเลย กระนั้นทําไม
เขารูสึกวาเมื่อคืนนี้เธอทําใหเขามีความสุขมาก จนบางอยางกลางกาย
คึกคักขึ้นมา นองชายตัวดีพรอมชักธงรบกับสาวนอยลัยลาอีกแลว
‘บาสิ เขาไมมีวันหลงเมียเด็กหรอก’
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หมอเมฆาไมอยากใหลัยลารูวาเขามีปฏิกิริยาตอเมียสาว สงสัย
เขาจะหางหายเรื่องอยางวามานาน เลยมีอาการของขึ้นไดงาย เมฆา
ใหเหตุผลกับตัวเองแลวรีบแตงตัว
ขณะที่ลัยลาเขาหองนํ้ามาแลวก็ยืนมองของใชตรงหนากระจก
ครูหนึ่ง เพราะความรีบรอนเลยไมไดเอาของใชสวนตัวมาเลย ทั้งแปง
ยาสระผม แปรงสีฟน
“แลวจะเอาอะไรใชละ แปรงสีฟน มันใชรวมกันไดทไี่ หน ไมเหมือน
บางอยาง คนอืน่ ใชแลวก็ตอ งทนเอามาใช” พอพูดแลวก็กม มองรองรอย
ที่คุณหมอมาดอบอุนแตบนเตียงชางไมออนโยนกับเมียสักนิดเลยทิ้ง
รอยแดงเอาไว
ดวงตาคูกลมโตมองไปที่ของใชของเมฆาแลวกัดปากแนน “แต
บางอยางก็พอยืมใชได” เธอขอยืมใชของเขาไปกอนละกัน เธอยืมใช
ครีมอาบนํ้า ยาสระผมของเขา ยกเวนเพียงอยางเดียวคือเธอไมได
หยิบแปรงสีฟนของเขามาใช
เมือ่ ออกมาจากหองนํา้ ก็ไมพบรางกํายําของคนรวมหองอีก ลัยลา
จึงจัดการหยิบเอาเสื้อผาออกมาจากกระเปาแลวแขวนใสตูเสื้อผาแบง
อาณาเขตกับเขาเสร็จสรรพ จากนั้นก็แตงตัวจนเรียบรอยแลวจึงลงไป
ขางลาง
เมฆากําลังเดินพนไปจากหนาประตูบาน ตอนที่รถของบิดาเลี้ยว
เขามาถึงหนาประตูพอดี คุณหมอหนุมยืนมองรถของบิดาดวยแววตา
ที่เปนเครื่องหมายคําถาม
“อาว! จะไปไหน นี่มันวันหยุดไมใชเหรอ” เสียงบิดาพูดทันทีเมื่อ
รถจอดสนิท
เมฆามองบิดาที่ลงจากรถมาพรอมกับมารดาที่เขารักยิ่ง คิ้วเขม
ขมวดเขาหากัน สัมผัสไดวาตองไมปกติแน
“สวัสดีครับคุณพอคุณแม วันนี้มาแตเชาเลยนะครับ มีอะไร
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หรือเปลา” เมฆายกมือไหวบิดามารดาแลวประคองมารดาเขาบาน
“หมอเมฆจะไปไหนฮึ นี่เราเพิ่งแตงงานนะ” นางมาลินีถามขึ้น
ทันที พรอมกับหรี่ตาลงมองลูกชายคนเดียว ดีใจเหลือเกิน ไมคิดวา
เขาจะยอมใหนางจับคลุมถุงชนได “แตงตัวแบบนี้อยาบอกนะวาไป
ทํางาน อะไรกัน เพิ่งเปนเจาบาวเมื่อวาน”
“ใช สิ ค รั บ วั น นี้ วั น เสาร ก็ จ ริ ง แต ว  า เป น เวรผม ผมต อ งไป
โรงพยาบาลครับ” เมฆาบอกแลวนั่งลงขางบิดามารดาที่นั่งลงเรียบรอย
แลว
แมบา นทีก่ าํ ลังดูทา ทีนายอยูเ มือ่ เห็นวาทุกคนนัง่ แลวก็ยกแกวนํ้า
มาเสิรฟแลวถอยไปอยางรูงาน
“นีโ่ รงพยาบาลวนารมยเขาใชงานหมอหนักขนาดแตงงานยังหาม
พักรอนหรือไง ถาเปนแบบนัน้ ลาออกเถอะลูก หมอจะไปทํางานไดยงั ไง
เพิง่ แตงงานไดวนั เดียว ทําไมไมพาเมียไปฮันนีมนู ” นางมาลินยี งั ถามตอ
นึกเห็นใจลูกสะใภคนสวยของนางเหลือเกิน
คราวนี้เปนบิดาพูดขึ้นบาง “นั่นสิ ควรพาเมียไปฮันนีมูนถึงจะถูก
ไมใชรบี รอนไปทํางานเหมือนกับกลัวโรงพยาบาลจะหนี หมอคนอืน่ ก็มนี ะ
ตาเมฆ” คนเปนพอสําทับขึ้นบาง แลวมองหาใครอีกคนที่ทําหลายอยาง
เพือ่ ทานและภรรยา ลัยลาเปนเด็กนารักเหลือเกินสําหรับเขาและภรรยา
“แลวหนูลัยลาอยูไหนละ”
หมอเมฆามองบิดามารดาที่มาถึงก็ถามหาสะใภรัก “ลัยลาเขา
แตงตัวอยูข า งบนหองครับ ผมรีบลงมากอน ทีจ่ ริงผมก็คยุ กับลัยลาเขา
แลววาผมตองไปทํางาน เขารับรูแลวก็เขาใจไมวาอะไรผม สวนเรื่อง
ฮันนีมนู ไววา งๆ คอยไปก็ไดครับ” เมฆาอธิบาย เขามีงานลนมือจนไมมี
เวลาคิดถึงเรื่องสวนตัวเลย อีกอยางเรื่องฮันนีมูนเขาก็ไมไดวางแผน
ไวดวย ลัยลาเองก็ไมเคยพูดถึง
“หมอจะทําแตงาน แลวทํากับเมียแบบนีไ้ มได หมอไมใชคนสิน้ ไร
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ไมตอกจะไดตองรีบไปทํางานงกๆ ทํางานหนักมาหลายป หยุดพักรอน
บางก็ไดนี่ลูก”
“คุณแมครับ ผมมีงานจริงๆ งานของหมอก็มาก งานในฐานะ
ลูกคนเดียวที่ตองกุมธุรกิจโรงแรมของเราอีก ยิ่งชวงนี้โรคโควิด 19
กําลังระบาด รายไดของโรงแรมทุกแหงลดฮวบ ผมก็ตองหากลยุทธ
รับมือ ไหนจะโรงแรมใหมที่อัมพวาที่เพิ่งตกแตงเสร็จ งานผมลนมือ
จะใหหยุดงานไดยังไง ถาคุณแมอยากใหผมพาลัยลาไปฮันนีมูนก็ได
แตวารอผมวางกอน”
“เมื่อไรละ ชาติหนาหมอเมฆาของแมจะวางไหมลูก”
“ไวผมจะคุยกับลัยลาอีกทีครับ ผมวาเขาไมวาอะไรหรอก”
เปนจังหวะเดียวกับเจาสาวปายแดงเดินลงมาพอดี เมื่อลัยลา
เห็นพอแมสามีนั่งอยูก็เดินคอมศีรษะอยางเรียบรอยเขาไปยกมือไหว
ทานเหมือนที่เคยเปนมาตลอด
“คุณลุงคุณปาสวัสดีคะ ขอโทษทีห่ นูลงมาชานะคะ คุณลุงคุณปา
มานานหรือยังคะ”
“เรียกวาพอกับแมดกี วาจะ ตอนนีส้ ถานะของเรามันยกระดับขึน้
แลวลูก เราเปนครอบครัวเดียวกันแลวนะ พอกับแมเพิ่งมาถึงเมื่อกี้นี้
เอง กําลังตอวาพี่หมอของเราอยู” ปลายประโยคบุยใบหนาไปทาง
คนตัวโตที่นั่งหนาเมื่อยบอกบุญไมรับพลางเหนื่อยใจเหลือเกิน มัวแต
ทํางานแบบนี้เมื่อไหรนางจะมีหลานนารักไวเชยชม
“ตอวาเรื่องอะไรหรือคะ เกี่ยวกับลัยลาหรือเปลา”
“เกีย่ วกับหนูเลยละจะ หมอเขาจะไปทํางาน หนูไมหา มพีเ่ ขาละลูก
เพิง่ แตงงานกันไดวนั เดียวก็จะไปทํางานแลว แมอยากใหลกู ทัง้ สองคน
ไปฮันนีมนู กันสักหนอย ชวงนีเ้ ขางดไปญีป่ นุ หลบโรคโควิด 19 ไปฮันนีมนู
ในเมืองไทยก็ไดนี่”
“หนูเขาใจความปรารถนาดีของคุณแมนะคะ แตวาหนูคุยกับ
นศามณี 25

คุณหมอแลววาเราจะไปฮันนีมูนตอนที่คุณหมอวาง ชวงนี้คุณหมอ
ยุงมาก โรงพยาบาลขาดหมอ คุณหมอไมอยากใหคนไขตองรอเลย
อยากไปทํางานคะ”
“งาน งาน ทํางานเปนบาเปนหลัง นี่ชาติที่แลวลูกของแมเปนหนี้
อะไรโรงพยาบาลนี้หา” คนเปนแมบนอุบ
“หมอดานผมไมไดจบงายๆ คุณแมก็รู ยอมขาดแคลนเปน
ธรรมดา”
“แตถา บางานแบบนี้ ตระกูลเราคงกุดทีเ่ ราแหละตาเมฆ” คนเปนแม
ชักเริ่มฉุน
เรือ่ งทีห่ มอกระดูกขาดแคลนนัน้ เปนเรือ่ งจริง คุณวิชติ เลยปราม
เมีย “เอานาคุณ ใจเย็นๆ”
“เย็นจนปลอยใหลกู ชายอยูบ นคานมาถึงอายุสสี่ บิ ปนยี่ งั ไมเย็นพอ
อีกเหรอคะ พอขายออกฉันดีใจมาก ยังมาบอกวางานยุง”
หมอเมฆาหนาแดง ใหตาย มารดาพูดเหมือนเขาเปนสาวแกขึ้น
คานที่มีชายหนุมขอไปเปนภรรยา สําหรับผูชายวัยสี่สิบมันยังไมได
แกเกินแกง เปนวัยที่มีเสนหนาคนหา ตอใหเขาโสดตอไปอีกสี่ถึงหาป
ก็เชื่อวาเขายังขายออก
ยิ่งเห็นภรรยามองมาก็เกิดคําถาม “มองอะไร”
ลัยลาหลุบสายตา
คุณมาลินรี บี ดุลกู ชาย “หาเรือ่ งอะไรนอง หมอ” แลวมองลูกสะใภ
คนสวย “ถาพี่เขาขมเหงรังแกหนูโทร. ไปฟองแมเลยนะลัยลา อยาทน”
เห็นแบบนีบ้ ดิ าคุณหมอมือทองจึงตองปรามภรรยาตัวเอง “เอานา
คุณมาลินี ที่โรงพยาบาลขาดหมอกระดูกจริงๆ เอาไววางหมอเมฆก็พา
ไปเอง หนูลัยลาก็บอกแลววาจะไปฮันนีมูนกันทีหลัง”
“คุณคะ ทําไมเขาขางลูกชายตัวเองแบบนี้”
หมอเมฆาจึงตองรีบหามทัพ เพราะเรือ่ งของเขาจะทําใหบดิ ามารดา
26 ภรรยามามืด

ทะเลาะกันเปลาๆ “คุณแมครับ อยานอยใจเลยนะครับ เอาแบบนี้ ผม
สัญญาวาภายในเดือนนีผ้ มจะพาลัยลาเขาไปฮันนีมนู ดีไหมครับ” ลัยลา
หันไปมองหนาเขา เห็นสายตาขอรองของสามีที่สงผานมาทําใหเธอรีบ
หันไปหาแมสามี
“คุณแมคะ คุณหมอสัญญาแลว คุณแมสบายใจไดแลวนะคะ
แลวนี่คุณแมมาแตเชาทานอะไรมาหรือยังคะ หนูจะไดทําอาหารเชาให
คุณแมทาน”
นางมาลินรี บี ยกมือหาม “ไมตอ งลําบากหรอกจะ แมแคแวะมาหา
กลัววาหนูจะถูกหมอรังแก”
ลัยลาหันไปมองสามีแวบหนึง่ เธอถูกรังแกอยางหนักทางรางกาย
ใจก็อยากฟองแตอาย
‘อยากฟองวาลูกคุณแมหื่นมาก แตไมกลา’
ลัยลาคิดแลวยิ่งอายหนาแดงซาน แลวพูดตรงกันขาม
“คุณหมอดีตอหนูมากคะ คุณแมไมตองเปนหวงเลยนะคะ”
“ถาหมอรังแกอะไร หนูตอ งบอกแมทนั ทีเลยนะจะ ตอนนีก้ ถ็ อื วา
หนูเปนลูกสาวคนหนึ่งของแมแลว”
“ขอบคุณมากคะ คุณแมดีตอหนูมากเลยคะ” ลัยลายกมือไหว
แมสามีอกี ครัง้ หลังจากเธอเสียมารดาไป เธอก็ใชชวี ติ คนเดียวมาตลอด
ทั้งเหงาและโดดเดี่ยว เมื่อไดแตงงานก็รูสึกวาสิ่งเดียวที่ทําใหเธอยินดี
ไดก็คือพอแมสามีที่เอ็นดูเธอเหมือนลูกนี่แหละ
“วันนี้หมอไปทํางานก็ได แตวาสัญญากับแมแลวก็ตองทําตาม
สัญญานะ พานองไปฮันนีมูนแลวก็ดูแลนองใหดี”
“ครับคุณแม ผมสัญญา” เมฆาบอกดวยนํ้าเสียงติดเบื่อหนาย
เพราะเขาไมไดรกั ใครในตัวลัยลามากขนาดตองดูแลอยางดี แคทาํ ตาม
หนาที่สามีก็นาจะพอแลวมั้ง
“หนูลัยลา วันนี้หมอเขาไปทํางานแลววันนี้จะไปไหนลูก”
นศามณี 27

“หนูจะไปเก็บของที่บานเกาคะ”
“แลวไปยังไง หมอเขาไปทํางานแลวใครจะไปเปนเพื่อนหนู”
นางมาลินีถามเสียงสูงดวยความไมพอใจ ทําไมลูกชายตัวดีปลอยให
เมียกลับบานตามลําพัง เพราะเมื่อกี้ลูกชายประกาศปาวๆ วาจะไป
ทํางาน ดังนั้น นางเลยคะเนวาลัยลาคงไปเก็บของคนเดียว
“คุณแมคะ คุณหมอเขาบอกวาจะแวะไปชวยหนูกอ นเขาโรงพยาบาล
คะ คุณหมอเปนหวงหนูมาก ไมปลอยใหหนูไปคนเดียวไดหรอกคะ”
นางมาลินียิ้มกวาง “ไดยินแบบนี้แมคอยสบายใจ”
“สบายใจแลวใชไหมคุณ ทีนี้เราจะกลับกันไดหรือยัง ผมตองไป
ออกรอบกับเพื่อนๆ อีก สวนคุณจะไปรานนวดหนาไมใชเหรอ นัดเขา
ไวกี่โมงละ”
“ฉันนัดไวเที่ยงนูนนะคะ มีเวลาถมเถ ออ หนูลัยลามีอะไรให
พี่เขาชวยก็บอกพี่เขานะ เราเปนสามีภรรยากันแลว มีอะไรตองคุยกัน
ใหมากๆ นะรูไหม”
ลัยลาฉีกยิ้มกวาง “คะ หนูกับคุณหมอจะคุยกันทุกเรื่องอยางที่
คุณแมสั่งทุกประการเลยคะ”
เมื่อพอแมสามีกลับออกไปแลวลัยลาก็ลุกขึ้นยืน “ฉันไปกอน
นะคะ”
เสียงดุเขมเอยขึ้น “เดี๋ยว แลวเธอจะไปยังไง” เพราะลัยลาไมมี
รถยนต เขาเองก็ไมใชคนใจจืดใจดําจะปลอยใหเมียตะลอนออกไปเอง
อีกอยางเขากลัวแมบานเห็นแลวจะผิดสังเกตดวย
“ฉันจะเรียกรถแท็กซี่มารับคะ” เธอหมายถึงแกร็บแท็กซี่
“ฉันไปสงดีกวา ไมอยากใหปานอมผิดสังเกต” ปานอมที่เมฆา
พูดถึงคือประนอม แมบานที่อยูกับเขามานานแลวตั้งแตเขามาซื้อบาน
หลังนี้อยูเมื่อสามปกอน
“ก็ไดคะ สงฉันที่หนาปากซอย เดี๋ยวฉันนั่งรถแท็กซี่ตอไปเอง”
28 ภรรยามามืด

เมื่อตกลงกันไดแลวเมฆาก็เดินนําไปขึ้นรถยนตเลกซัสสีขาว
คันหรูของเขา ลัยลาเดินไปเปดประตูนั่งขางเขา เมื่อรถยนตขับมาถึง
หนาปากซอย หญิงสาวก็ชอนตามองเขา
“จอดตรงปายรถเมลก็ไดคะ” เธอหันไปบอกเมื่อเห็นวาเลย
หนาปากซอยที่พอจะจอดรถไดแลวแตเขากลับไมจอด
“ฉันไปสงทีบ่ า นดีกวา” เขาเคยไปมาแลวพอจะจําได และแถวนัน้
ก็ดูไมคอยปลอดภัย เขาเคยเห็นวัยรุนจับกลุมดื่มเหลากัน บางคน
ก็ดูเหมือนติดยา
ลัยลาเลิกคิ้วมองเขา “ไหนวาจะไปเขาเวร”
“ไปสายสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็คงไมเปนไรมั้ง”
เมื่อถูกเขาเรงรัดแบบฉุกละหุก เลยทําใหลัยลาจําตองบอกทาง
ไปบานเธอใหแกเขา “ที่จริงคุณหมอมีงานก็ไมตองไปสงฉันก็ไดคะ
ไปเขาเวรเถอะ”
“อยาเรื่องเยอะไดไหม ฉันบอกไปแลวไงวาจะไปสงเธอกอน
หรือวาที่บานเธอซอนใครไวเลยไมอยากใหฉันไป”
“ซอนใครหมายถึงอะไรคะ”
“หมายถึงเธอมีความลับอะไรที่ไมอยากใหฉันไปสงที่บานไงละ”
“ฉันไมมคี วามลับคะ อยากไปสงก็ไปคะ ดีเสียอีก ฉันจะไดสบาย
ไมตองนั่งแท็กซี่ไปเองใหลําบาก”

นศามณี 29

3

สามีวัยทอง

ลัยลาไมลําบากตอนนั่งแท็กซี่แตนั่งรถเขามาก็สบายดี ทวาเมื่อ

มาถึงบานแลวก็ตองพบวาบานของเธอที่ปดไวถูกโจรยกเคาเอาของ
ในบานไปหมด มือบางจับลูกบิดประตูที่ถูกงัดแงะแคดันเขาไปเบาๆ
ก็เปดออกไดแลว
ภายในบานถูกรื้อคนจนรก ตูลิ้นชักถูกรื้อคนกระจุยกระจายจน
ลัยลายืนหนาซีดเผือดเปนเพราะปาซึ่งเปนญาติสนิทคนเดียวที่เหลือ
อยูตั้งแตถูกคุณหมอที่กลายมาเปนสามีรักษาอาการบาดเจ็บเพราะถูก
รถเฉีย่ วชน ทานก็ไปบวชชีพราหมณทวี่ ดั ดังทีอ่ ยุธยาจนถึงเวลานีเ้ พราะ
บอกวารูสึกสงบ
“นีม่ นั เกิดอะไรขึน้ ทําไมบานกลายเปนแบบนี”้ มันก็ไมใชเรือ่ งแปลก
คนในชุมชนแออัดมีคนหลายประเภทอาศัยอยู พวกงัดแงะชอบขโมย
มีอยูแลว แตที่ผานมาเธอกับปาคอยระมัดระวังตัว แตความจนทําให
ตองทนอยู
เขากวาดตามองแลวนึกเปนหวง โชคดีทไี่ มปลอยลัยลามาตามลําพัง
30 ภรรยามามืด

“เธอไปอยูห นาบาน ฉันจะไปดูขา งบนเอง ไมรวู า ยังมีพวกมันอยูห รือเปลา”
คนไดสติกอนบอกคนยืนงงดวยเสียงทุมลึก แลวดันแผนหลังลัยลาให
ออกไป
ลัยลายังไมหายตกใจ ดีแตวาเธอรวบรวมสติไดอยางรวดเร็ว
เธอถูกขโมยขึน้ บาน เธออยูบ า นหลังนีม้ าตัง้ แตพอ กับแมเสีย ปาทําหนาที่
สงเธอ และเธอไดทุนเรียนและคาใชจายสวนหนึ่งจากบิดามารดาของ
หมอเมฆา เพราะทานเห็นแกที่มารดาของเธอเคยเปนพยาบาลพิเศษ
ดูแลทานชวงหนึ่ง พอรูวามารดาเสีย หลังงานศพก็ใหคนโอนเงินมาให
ทุกเดือน และเมื่อมารูทีหลังวาปาเธอมาอยูสลัมพวกทานก็คอยๆ ดึง
เธอใหพนจากความลําบาก จนกลายมาเปนสะใภของพวกทานดังเชน
วันนี้
“ไมนา เกิดเหตุการณแบบนีเ้ ลย” ลัยลาขมวดคิว้ แนน ไมรวู า ขโมย
เอาของอะไรไปบาง ทั้งที่ขาวของก็ไมมีอะไรใหขโมยนัก ลัยลาเดินออก
ไปรอเมฆาที่หนาบานแลวชะเงอมองเขาไปดานในดวยความเปนหวง
คนที่หายไปพักใหญแลว เพราะชั้นสองพื้นกระดานคอนขางผุพัง
รอราวสิบนาทีเมฆาก็เดินออกมา “ไมมีโจรอยูแลว แตวาขาวของ
ขางบนก็ถกู รือ้ คนกระจุยกระจาย จะไปแจงความเลยไหม ฉันจะพาไป”
เขาขันอาสา
“ไปคะแตวาขอฉันขึ้นไปดูในหองนอนกอนนะคะ มีสรอยทอง
อยูในนั้นดวยคะ”
ลัยลารีบขึ้นไปชั้นสองของบาน ตรวจตราขาวของที่เก็บซอนไว
ในตู ปรากฏวาสรอยทองและของมีคาที่มารดาเก็บไวใหเปนสมบัติ
อันตรธานหายไปหมด พวกมันรื้อคนทุกซอกทุกมุมเพราะเห็นวาไมมี
คนอยูบาน
“ไอพวกชัว่ ” ลัยลากนดาเพราะเสียดายของทีแ่ มอตุ สาหเก็บไวให
นึกตอวาตนเองที่ไมรอบคอบ ทําไมถึงไมเอาของพวกนี้ติดตัวไปดวย
นศามณี 31

“ฉันเองก็ผิดไมนาไวใจเลย ทั้งที่รูวาอยูในที่แบบนี้มันอันตราย” แต
เพราะการที่เธอเคยสัมผัส ผูคนในชุมชนแออัด ไมใชทุกคนที่นิสัยแย
คนดีๆ มีนํ้าใจก็มีมากจึงไมคิดวาจะเกิดเหตุการณนี้กับตัว
“ตัดใจเถอะ ของนอกกายหาใหมได ดีกวามันมาปลนฆาเธอนะ
โชคดีที่เธอไปอยูบานฉัน มันไดแคของมีคา”
“แตมันก็อดเสียดายไมไดนะคะ สรอยแหวนพวกนั้น กวาฉัน
จะทํางานเก็บเงินซื้อไดตองใชหยาดเหงื่อแรงงานเทาไร บางเสนเปน
ของแมใหไวกอนทานเสีย” ฐานะทางบานของเธอหลังพอกับแมเสียไป
คอนขางลําบาก
“เธอก็คิดวาฟาดเคราะหไป แลวตรวจดูทั่วบานหรือยัง มีอะไร
ที่หายอีกบาง”
“เครื่องใชไฟฟาก็มีทีวี ไมโครเวฟแตเกาแลว ที่นาเสียดายก็พวก
สรอยแหวนนีแ่ หละคะ” อันทีจ่ ริงเธอก็ฝากคนขางบานคอยเปนหูเปนตา
ไว แตคนจองขโมยมันก็หาโอกาสเอาจนได
“เธอจดรายการไวแลวก็ไปแจงความ สวนที่บานนี้ก็ปดไวกอน
รอใหตํารวจมาดู ยังไงเธอก็ไมไดกลับมาอยูที่บานหลังนี้แลว”
ใช เธอไมไดกลับมาบานหลังนี้อีกแลว ตอไปก็ตองอยูกับเขา
แตวามันก็แคระยะสั้น เมียที่เขาไมไดรัก เธอไมอยากคาดหวังอะไรมาก
“บานหลังนีป้ ด ไวกอ นก็ไดคะ ยังไงก็บา นเกาของฉันกับปา ถาไมมี
ที่อยูฉันก็ยังกลับมาอยูได”
“ขายมันซะ ฉันจะชวยมองหาบานใหปา เธอเอง เอาทีส่ ภาพแวดลอม
ดีกวานี้”
“ปาไมมีเงินหรอก ฉันก็ไมไดมีเงินอะไรมากนัก” สินสอดที่ไดมา
เธอจะเอามาใชมือเติบก็ไมได ความจนทําใหเธอตองใชเงินอยางระวัง
มาก
“อืม มองหาใหม หลังเทาไรมาบอก ฉันซื้อให”
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“หา” ลัยลาตาโต เขาพูดเหมือนบานราคารอยสองรอยบาท
“บานนะคะ ไมใชกับขาวสําเร็จรูปในตลาด”
“ใช ฉันรู เธอคงไมคิดจะละลายทรัพยในกระเปาฉันซื้อบาน
หลังละยี่สิบลานบาทมั้ง ดูขนาดที่ปาเธอพอจะอยูได สักสี่หาลานบาท
เปนไง”
“นั่นมันหรูเกินไปไหม”
“ตามนี้” เขาบอกเหมือนรําคาญ”
“คะ” ลัยลาพูดไมออก บทเขาจะใจดีก็เหมือนผีเขา
“ของที่เธอจะเอาไปมีอะไรอีกบาง ฉันจะไดชวยเก็บ”
ลัยลาหายตกใจ มองสภาพบานแลวก็ถอนหายใจ แคไมอยูโจร
ก็ขนึ้ บาน ไมอยากคิดถึงถาหากเธอตองเผชิญหนากับมันตามลําพังเลย
“ของใชสวนตัวแลวก็เอกสารสําคัญอีกนิดหนอยคะ คุณหมอ
ไมตองตามขึ้นไปก็ได ฉันขึ้นไปเก็บเอง”
ลัยลาบอกแลวก็เดินขึ้นชั้นสองของบาน ขณะที่คุณหมอหนุม
หยิบโทรศัพทขึ้นมาแลวมองหาเบอรของพยาบาลที่ประจําวอรดตึก
ออรโธปดิกส
“คุณลัดดา วันนี้ผมเขาสายหนอยนะ นาจะสิบเอ็ดโมง”
เมือ่ โทร. ไปลางานทีโ่ รงพยาบาลแลว เมฆาก็กดโทร. หาประนอม
“ปานอมครับ ชวยมาหาผมทีบ่ า นของลัยลา เดีย๋ วผมจะบอกทีอ่ ยูใ ห ปา
ก็นั่งแท็กซี่มาเลยนะครับ เดี๋ยวมาเก็บเงินที่ผม”
เมฆาบอกที่อยูใหแกประนอมแลวก็เดินมองดูรอบบานหลังเล็ก
ของลัยลา ขาวของที่ถูกรื้อคนตองจัดเก็บเขาที่แลวก็ตองเก็บกวาดใหม
ดวย ลัยลาทําคนเดียวคงไมเสร็จ เขาเลยโทร. เรียกประนอมใหมาชวย
ไมอยากยอมรับวาไมไวใจใหลัยลาอยูที่นี่คนเดียว
ลัยลาลงมาจากชัน้ สองของบานพรอมกับกระเปาเดินทางใบใหญ
หนึ่งใบ
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“ฉันเก็บของที่เหลือมาหมดแลวคะ ฝากใสทายรถของคุณหมอ
หนอยนะคะ แลวคุณหมอจะกลับไปกอนก็ได ฉันจะไปแจงความกอน
แลวเดี๋ยวจะกลับมาทําความสะอาดบานตอ”
เขาเมมปากแนน “ฉันจะอยูช ว ย” เมฆาแยงเอาหูกระเปาลอเลือ่ น
มาจากลัยลาแลวเดินไป ขณะที่คนถูกแยงไปกะพริบตาปริบๆ มอง
ดวยความงุนงง จูๆ เขาก็ใจดีมาสงและยังมาชวยเธอ จะออกเงินซื้อ
บานใหม จะชวยเก็บขาวของในบาน
‘อารมณไหน’
ภรรยามามืดที่เขาไมไดรักงงไปหมดแลว ทวาสาวนอยก็แอบ
อมยิ้มไมหยุด
สวนหมอเมฆาลากกระเปาลอเลือ่ นไปวางชิดกรอบประตูหนาบาน
เพื่อรอยกไปใสกระโปรงหลังรถคันหรูซึ่งเขาจอดเอาไวบริเวณทางเขา
ชุมชน กอนจะหันกลับมาคุยกับลัยลา
“ฉันโทร. เรียกปานอมใหมาชวยเก็บกวาดทําความสะอาดแลว
ปานอมจะเอาตุกตามาชวยดวยอีกแรง อีกสักพักคงมา ระหวางนี้เรา
ไปแจงความกอนดีกวา”
“คุณหมอโทร. เรียกปานอมมาหรือคะ” ลัยลารูสึกเกรงใจขึ้นมา
อีกครั้ง
“ใช ทําไมเหรอ หรือวาเธออยากทําความสะอาดคนเดียวฉันจะได
โทร. บอกปานอมใหกลับ”
ลัยลารีบยกมือหาม ทําหนายูใสเขา เห็นสภาพบานแบบนี้ใคร
ก็อยากไดตัวชวย เพราะฉะนั้นปากเธอจะไมพาซวยหามเด็ดขาด แค
เกรงใจประนอมกับเขา “ฉันไมไดหมายความแบบนั้น แตแคแปลกใจ
วันนี้คุณหมอใจดีกับฉันจังเลยนะคะ”
“ฉันอารมณดีมาตั้งแตเมื่อคืนแลวละ” เขาบอกแลวสงสายตา
วิบวับ วิบวับมาให ลัยลานึกถึงเพลงที่กําลังฮิตขึ้นมาเลย
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‘อยากใหใจดีแบบนี้ทุกวันเลย’
แต พั ก เดี ย ว หญิ ง สาวก็ หุ บ ยิ้ ม แทบไม ทั น เมื่ อ รอยยิ้ ม ร า ยที่
มุมปากหยักขึ้น เปนยิ้มรายที่ลัยลาเดาไดเลยวาเขาหมายถึงเรื่องอะไร
“เมื่อคืนสบายตัวขึ้นเยอะเลย ตองยกความดีใหเธอ”
ที่แทเขาก็
“หมอหื่น”
“เธอวาฉันทําไม” เมฆารีบถาม
“ก็เออ…คุณหมอคิดเรื่องเมื่อคืน พูดออกมาไดคลองปากมาก
ไมอายเลยหรือคะ” ลัยลาหนาแดงขึ้นเอง
“ฉันอายุเทาไรแลว คิดวาเมื่อคืนนี้เปนครั้งแรกของฉันหรือไง
จะใหมาพูดออมคอมทําไมอีก อีกอยางเรื่องพวกนี้ก็เปนเรื่องธรรมชาติ
หรือเธอจะเถียงวาเรื่องเมื่อคืนไมใชเรื่องที่สามีภรรยาเขาทํากัน”
“ใชนะ มันใชคะ ถาหากวาสามีภรรยาคูน นั้ เขารักกันมากอนแตงงาน
ก็คงไมแปลกที่เขาจะทํากัน ไมใชวาจําใจแตงแบบคูเรา”
“จะบอกวาเธอจําใจแตง เลยตองจําใจถูกฉันกระทํางั้นสิ”
“ก็หรือวาไมจริงละคะ คุณหมอเองก็จาํ ใจแตงงานกับฉัน ถาหาก
วาเรื่องคืนนั้นคุณพอของคุณหมอไมทราบเรื่องเขาเสียกอน คุณหมอ
ก็คงไมตองแตงงานกับฉันจริงไหม”
หมอเมฆาจองหนาภรรยาแลวยอมรับวาที่เธอพูดก็มีสวนจริง
เมือ่ ลัยลาทวนความจํา เมฆาก็เอาลิน้ ดุนกระพุง แกม เรือ่ งคืนนั้น
เขาพรอมจะรับผิดชอบลัยลาอยูแลว แตติดที่วาเธอเจอเขาทีไรก็มักจะ
มีปากเสียงกันตลอด จนทําใหเขาปลอยระยะเวลาใหเนิน่ นานจนกระทัง่
บิดารูเรื่องเขาจากปากลัยลาเพราะเธอหนีไปศัลยกรรมแกไขใบหนา
จากที่เคยตองทําใหใบหนาตัวเองคลายกับไอรดา เพราะบิดาเขาขอรอง
ใหทํา
สาเหตุมาจากเขารักไอรดา นองสาวของนายแพทยครองฤทธิ์
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วนารมย ซึ่งเปนรุนนองคนสนิท แตรักของเขาสะดุด เพราะนายตฤณ
วนารมย ซึง่ ปจจุบนั คือสามีของไอรดา และเปนผูอ าํ นวยการโรงพยาบาล
วนารมยในขณะนี้ เคยมีบุญคุณชวยเหลือบิดาของเขาจากเหตุการณ
รถยนตเสียหลักตกลงไปในแมนํ้าเจาพระยา และคําขอเดียวที่หมอนั่น
ขอก็คือ ขอใหเขาเลิกยุงเกี่ยวกับไอรดาแบบคนรัก
บิดาของเขาคงคิดวาการที่เขาครองตัวโสดมาถึงสี่สิบปเพราะ
ตัดใจจากไอรดาไมได เลยจางใหลัยลาทําศัลยกรรมแกไขใบหนาให
คลายไอรดามากที่สุด เมื่อเขารูความจริงจึงโมโหลัยลาแลวทําเรื่อง
รายกาจกับเธอนั่นก็คือ
‘กินเด็กที่พอสงมา’
พรอมกับเขียนเช็กใหลัยลาใบหนึ่ง ลัยลาเอาเงินของเขาไปแกไข
ใบหนาใหกลับมาเปนลัยลาคนเดิม พอเรือ่ งถึงหูบดิ าเขาก็ถกู บังคับใหรับ
ลัยลาเปนเมีย นีก่ ค็ อื ทีม่ าของภรรยามามืด ทุกคนทีไ่ ดรบั การดแตงงาน
งงเปนไกตาแตก วาเขาไปคบกับเจาสาวตอนไหน
มาถึงเวลานี้ “จะจําใจหรือไมจาํ ใจก็แตงกันไปแลว ฉันไมใชคนคิด
หยุมหยิม ตอนนีเ้ ธอไปแจงความกับฉันกอนเถอะ เดีย๋ วปานอมมาไมเจอ
ใครจะรอนาน ฉันเองก็ตองรีบไปเขาเวรตออีก”
เมือ่ ทัง้ คูเ ดินมาถึงจุดทีจ่ อดรถยนตคนั หรูไว ลัยลาก็ถกู เขารุนหลัง
ใหขึ้นรถ พอเขาปนขึ้นมาประจําที่นั่งหลังพวงมาลัยแลวก็เปดกูเกิลหา
พิกัดของสถานีตํารวจที่ใกลที่สุด
หลังจากหมอเมฆาพาภรรยาเขาแจงความ กลับมาอีกทีก็ตอนที่
ตํารวจมารออยูท หี่ นาบานของลัยลา ประนอมยืนรออยูแ ลวดวยใบหนา
กระวนกระวาย มีตุกตายืนอยูขางๆ
เขารีบลงจากรถไปบอกแมบา นทีเ่ รียกมา “ปานอมรอสักครูน ะครับ
ใหตํารวจเขาเก็บหลักฐานกอน” เมฆาบอกแมบานของตัวเอง จากนั้น
ก็พาลัยลาเขาไปในบาน เมื่อตํารวจเก็บหลักฐานเรียบรอยก็ออกมาคุย
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กับเจาของบาน
เจาหนาที่รีบแจงคุณหมอหนุม “ทางตํารวจจะรีบดําเนินการหา
เบาะแสนะครับ”
“ขอบคุณคุณตํารวจมากนะคะ” ลัยลายกมือไหวตาํ รวจทัง้ สองนาย
ลัยลาถอนใจยาว หันหนากลับมาก็เจอกับเมฆาที่เดินเขามา “เธอ
อยูกับปานอมไดใชไหม ฉันตองรีบไปเขาเวร”
“ไดคะ คุณหมอรีบไปทํางานเถอะ ไมตองหวงฉันหรอก”
“ฉันไมไดหวงเธอแตแคกลัววาคุณพอคุณแมจะหาเมียใหมมา
ยัดเยียดใหอีกถาหากวาเธอเปนอะไรไป”
แตละคําของเขาทําใหสาวนอยทีจ่ ะคลีย่ มิ้ สงสามีหบุ ยิม้ แทบไมทนั
“ฉันไมตายงายๆ หรอกคะ จะอยูเ ปนมารความสุขคุณหมอแบบนี้
แหละ จะอยูเ ปนภรรยามามืด ในเมือ่ เขาวินมาแลว มามืดก็จะกลายเปน
ตัวจริงใหดู” ที่พูดไปก็แคหมั่นไสเขา
“ฉันจะคอยดูนะวาจะทําสําเร็จหรือเปลา เปนตัวจริงได แตตวั จริง
ในใจ คิดวางายเหรอ” เมฆาบอกใสหนา แลวก็เดินไปหาแมบานของ
ตัวเอง ปลอยใหลัยลามองตามดวยทาทางหนักใจ
“คนวัยสีส่ บิ อารมณขนึ้ ๆ ลงๆ แบบนีท้ กุ คนหรือเปลานะ” สาวสวย
ถอนหายใจ “หรือเราจะไดสามีวยั ทอง” ลัยลาไหวไหลเดาอารมณคณ
ุ หมอ
คนเกงไมถูกเลย
สวนเมฆาก็ไปสั่งแมบาน “ชวยดูแลคุณลัยลาดวยนะครับปา
ถาหากวาเห็นมีอะไรไมชอบมาพากลก็ใหรีบโทร. หาผมนะครับ” เขา
สําทับดวยความเปนหวง
“ปาจะคอยดูแลคุณลัยลาอยางดีเลยคะ คุณหมอไมตอ งเปนหวง
นะคะ” ประนอมบอกพรอมกับอมยิม้ ทาทางเจานายดูหว งใยภรรยาสาว
มาก ไมเหมือนที่คุณวิชิตกําชับใหนางคอยสอดสองแลวนําไปรายงาน
เลย
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คุณวิชิตบอกวาสองคนนี้ยังไมรูจักนิสัยใจคอกันมากอนแตถูก
ทานจับแตงงาน สงสารลูกสะใภมาก กลัวถูกหมอเมฆารังแก ถาหากมี
ปากเสียงกันก็ใหนางรีบโทร. รายงานทันที แตดจู ากสายตาของคุณหมอ
หนุมตอนนี้ไมเหมือนคนที่จะมีปากเสียงกับภรรยาเลย ดูหวงเมีย
จะตายไป

เวลาผานไปชั่วโมงเศษ หมอเมฆามาถึงโรงพยาบาลวนารมย

ในเวลาสิบเอ็ดโมงพอดี พยาบาลสาวลัดดาก็เดินเปดยิ้มเขามาหาเขา
อยางคุนเคย
“คุณหมอจะรับเครื่องดื่มอะไรกอนไหมคะ”
“ผมเรียบรอยมาแลวครับ เรียกคนไขมาเลยดีกวา วันนี้ผมมาชา
มากแลว” คุณหมอหนุมบอกอยางกระตือรือรน ลัดดาหัวหนาวอรด
ถึงกับออกปาก
“คุณหมอนาจะหยุดอีกสักวันสองวันไปฮันนีมนู นะคะ เพิง่ แตงงาน
มีใครเขามาทํางานกันเร็วแบบนี้ รีบมาทํางานแบบนี้ภรรยาที่บานจะ
นอยใจ”
หมอเมฆายิ้มใหลัดดา “ผมกับภรรยาเราเขาใจกันดีครับ ภรรยา
ผมรูวาชวงนี้บุคลากรทางการแพทยขาดแคลน”
“อุย นารักจริงๆ เลยคะ ทีแรกลัดดาคิดวาคุณหมอจะชอบ
หมอพลอยคนเดียวตลอดไปแลวไมเห็นยอมตกลงปลงใจกับสาว
คนไหนสักที แตจูๆ ก็มีมามืด” ลัดดารีบยกมือปดปาก “ขอโทษคะ
มีสาวสวยที่คาดไมถึงมาซิวคุณหมอ แตงงานกันสายฟาแลบ เลนซะ
พี่งงเลยตอนไดการด”
เพราะลัดดากับเขาคุนเคยกันดีเมฆาจึงยิ้มขํา “ผมคิดกับไอรดา
เปนแคนองสาวครับคุณลัดดา อยาพูดแบบนี้ใหใครไดยินเดี๋ยวถึงหู
ทานผูอํานวยการไมรูดวย เดี๋ยวพี่จะถูกเดงสายฟาแลบ ยิ่งกวาผม
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แตงงานสายฟาแลบ จะวาไมเตือน”
เทานั้นลัดดาก็รีบยกมือปดปาก “จริงดวย พี่ไมพูดแลว”
“ดีครับ วาแตเมื่อไรผมจะไดตรวจคนไขครับเนี่ย”
ลัดดาหนามานไปแลวรีบยิ้มแกเกอ “ลัดดาจะไปทํางานเดี๋ยวนี้
แลวคะ”
“ดีครับ”
เมฆามองพยาบาลสาวทีท่ าํ งานดวยกันมานานแลวสายหนาระอา
แตวาคําพูดหนึ่งของลัดดาก็สะกิดใจเขาเหลือเกิน แตงงานแลวไมพา
ภรรยาไปฮันนีมูนเหรอใครๆ ก็วา มันจําเปนดวยหรือไงก็ไมไดตั้งใจ
แตงกันนี่
“ทําไม แตงแลวก็มาทํางานไดนี่หวา ไมมีกฎหมายไหนบังคับ
เสียหนอยวาแตงงานแลวตองฮันนีมูนนะ”
เมฆาคิดอยางมีเหตุผล เพราะถาฮันนีมูนหมายถึงการไปสวีต
กับภรรยา เขาสวีตกับลัยลาที่บานก็นับวาฮันนีมูนไดแลว
“แต ช  ว งนี้ ค นไม ค  อ ยออกจากบ า น เพราะกลั ว โรคโควิ ด 19
โรงแรมก็วางๆ ดี” นิ้วชี้เคาะลงบนโตะทํางานอยางใชความคิด

นศามณี 39

