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	 ดวงอาทิตย์คล้อยเคล่ือนไปหลังเงาไม้ ทิ้งรูปรอยกิ่งก้านของ
ธรรมชาติลงบนผืนพรมเขียวขจีที่ประดับประดาด้วยสีเหลืองสลับ
นำ้าตาลของใบไม้แห่งฤดูร้อน สองหนุ่มสาวเดินเกี่ยวก้อยชี้ชวนกันชม
ความงามของพฤกษานานาพนัธุ ์ทีอ่ยูป่ลายสายตาคอืสีเหลืองลออของ
ดอกคูณ ใกล้เข้ามาคือสีม่วงสดใสของอินทนิลนำ้าที่แผ่ร่มเงาอยู่ริมบึง 
แต่สิ่งใดก็ไม่งดงามเท่ากุหลาบสีแดงในมือชายหนุ่ม
 เขายื่นกุหลาบแสนสวยนั้นให้แก่สาวงามที่เดินเคียงกันมา         
เธอชื่อ มินตร� สวยงามดั่งมีมนตร์ เพียงพบกันครั้งแรกเขาก็หลงใหล
ในเสน่ห์ของเธอจนยากจะถอนใจ ดวงหน้าแสนงาม นยัน์ตาซกุซนแฝง
ความร้อนแรงอยู่ในที ริมฝีปากอิ่มแต่งแต้มด้วยสีชมพูหวานดุจกลีบ
กุหลาบ ดูสวยยั่วยวนเสียจนชายหนุ่มอยากประทับริมฝีปากของตน       
ลงไปเดี๋ยวนั้น
 ชายหนุ่มหญิงสาวเคลื่อนกายเข้าหากันอย่างอิงแอบแนบชิด 
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ใบหน้าคมสันโน้มลงหมายเด็ดดมความหอมหวานของริมฝีปากสีชมพู 
ทันใดนั้น บังเกิดเสียงคำารามดังกึกก้องมาจากท้องฟ้าทางทิศตะวันตก  
พร้อมกับอุ้งมือสีดำาขนาดใหญ่ที่โผล่มาจากเวิ้งฟ้า ทั้งสองจ้องมอง
อย่างตืน่ตะลงึ เพยีงพรบิตาเดยีวอุง้มอืนัน้กก็ระชากทกุอย่างหายวบัไป                                                     
ต่อหน้าต่อตา ทิ้งไว้เพียงความดำามืดอันลึกลำ้าเกินหยั่ง
 นที ขมวดคิ้วอย่างไม่เข้าใจ เหตุใดภาพฝันอันแสนหวานจึง
มลายหายไปพร้อมกับอุ้งมือนั่น ชายหนุ่มลืมตาโพลง มองฝ่าแสงสลัว
ของดวงจนัทร์ทีส่่องทะลผุ่านม่านโปร่งสขีาวเข้ามาภายในห้อง ทกุอย่าง
ดเูรยีบร้อยด ีเขาหนัหน้าไปทางซ้าย เหน็ภรรยาของตนกำาลงัหลบัสนทิ           
เธอชื่อ ศิร์ก�นต์ ชายหนุ่มนอนมองใบหน้าด้านข้างของเธอครู่หนึ่ง                                           
ศิร์กานต์เป็นผู้หญิงสวย แต่ความสวยของเธอไม่อาจดึงดูดใจเขาได้
เท่ากบัมนิตรา นทหีลบัตาลง เขาผ่อนลมหายใจออกมาเบาๆ พร้อมกบั                                                                           
พลิกตัวไปอีกด้าน ตั้งใจจะข่มตาหลับต่อให้ได้
 ทว่าไม่ถงึอดึใจ ร่างของนทกีท็ะลึง่พรวดขึน้สดุตวั เมือ่นกึได้ว่า                                                                     
ศิร์กานต์เสียชีวิตไปสามวันแล้ว!
 เขาถลาลงจากเตียงนอนอย่างลนลาน ดวงตาจ้องไปที่ร่างของ
ศิร์กานต์อย่างหวาดผวา ใบหน้าสวยพริ้มของเธอค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสี
เขียวคลำ้า เลือดและนำ้าหนองไหลออกมาจากดวงตา จมูก และมุมปาก 
ผิวพรรณที่ดูเต่งตึงกลับเห่ียวย่นลงทีละน้อย ตามมาด้วยกลิ่นที่ไม่น่า
พึงใจจนนทีต้องเอามือบีบจมูก ชายหนุ่มถอยหลังกรูด เวลานี้ทั้งห้อง
เหม็นคลุ้งไปด้วยกลิ่นนำ้ายาอาบศพ 
 แล้วสิ่งที่เป็นเหมือนร่างของศิร์กานต์ก็หายวับไปกับตา!
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	 เสียงฝีเท้าที่วิ่งลงบันไดมาอย่างเร่งรีบ ท�าให้ สินธร ต้องเก็บ
ภาพถ่ายหลายใบในมอืลงกระเป๋าด้านในของเสือ้คลมุทีส่วมอยู ่ประมขุ
ของบ้านมองไปยงัต้นเสยีงซ่ึงเป็นชายหนุม่หน้าตาหล่อเหลา เขาคอืนที 
ชายผู้กุมหัวใจของศิร์กานต์เอาไว้ทั้งดวง
 “อ้าว ทำาไมหน้าตาตืน่แบบนัน้ล่ะนท”ี สนิธรทกัอย่างประหลาดใจ                                                                                         
เมื่อเห็นท่าทีร้อนรนของบุตรเขย
 นทีกระโดดข้ามบันไดขั้นสุดท้ายลงมาอย่างรวดเร็ว ชายหนุ่ม
เดินกึ่งวิ่งไปยังชุดรับแขกหรูหราที่ตั้งเยื้องไปทางขวาของบันได เขา
หายใจหอบตัวโยน หัวใจสั่นระทึกจนแทบจะระเบิดออกมานอกตัว
 “มานั่งพักตรงนี้ก่อนมา”
 สนิธรกวกัมอืเรยีกให้ชายหนุม่เข้ามานัง่ใกล้ๆ นททีำาตามอย่าง
ว่าง่าย ร่างกายคล้ายจะอ่อนเปลีย้ขึน้มาดือ้ๆ เขาทรดุตวัลงนัง่ข้างสนิธร 
ชายวัยห้าสิบปีท่ีเป็นท้ังเพ่ือนสนิทของบิดาและยังพ่วงตำาแหน่งพ่อตา
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ของเขาอีกด้วย
 “เมือ่กีผ้ม... ผม...ผมคดิว่า...” นทยีงัหอบไม่หาย เขาหายใจแรง                                                                                     
เหงื่อเม็ดโตผุดพราวทั่วใบหน้า สินธรเห็นอย่างนั้นจึงไม่เร่งเร้า
 “ใจเย็นๆ พักให้หายเหนื่อยก่อนแล้วค่อยเล่าให้อาฟังก็ได้”       
สินธรบอกกับนทีด้วยนำ้าเสียงนุ่มนวล เดาจากสีหน้าและแววตา เขา 
คิดว่าลูกเขยคนนี้กำาลังหวาดกลัวอะไรบางอย่างเอามากๆ เพียงแต่เขา
ยังไม่มั่นใจนักว่าจะตรงกับสิ่งที่ตนคิดไว้หรือไม่
 นทีต้องสูดลมหายใจแรงๆ หลายครั้ง กว่าเขาจะมีแรงพอที่จะ
พูดออกมาได้
 “ผม...” ชายหนุ่มจ้องหน้าพ่อตาเขม็ง “ผมโดนศิร์หลอกครับ!”
 คำาพูดท่ีหลดุออกจากปากชายหนุม่ทำาให้สนิธรนิง่งนัไปชัว่ขณะ 
เขาไม่อยากเชื่อเลยว่าสิ่งที่ได้ยินจะเป็นความจริง
 “ไหน เธอว่าอะไรนะ นที ?”
 “ผมโดนศิร์หลอกครับคุณอา!” นทียำ้าเสียงหนักแน่น นัยน์ตา
แสดงความหวาดกลัวอย่างเห็นได้ชัด
 “เธอแน่ใจนะ” สินธรถามยำ้าอีกครั้ง ในใจนึกอยากให้นทีตอบ
เป็นอย่างอื่น
 “แน่ใจครับ ผมเห็นเต็มสองตาเลยครับคุณอา!”
 คราวนี้สินธรไม่ถามซำ้าอีก เขาเชื่อแล้วว่าชายหนุ่มที่นั่งอยู่         
ตรงหน้าไม่ได้โกหกแน่นอน
 “ไหน มันเกิดอะไรขึ้น เล่าให้อาฟังซิ”
 “เมื่อกี้พอผมตื่นขึ้นมา ผมเห็นศิร์มานอนอยู่ข้างๆ ครับ...”  
ชายหนุ่มกลืนนำ้าลายลงคออย่างยากเย็นก่อนเล่าต่อ เขาจ้องอีกฝ่าย
แบบไม่ละสายตาด้วยอยากยำ้าว่าทุกคำาพูดเป็นความจริง “ตอนแรกที่
เห็นศิร์นอนอยู่ข้างๆ เธอก็ยังดีๆ อยู่ แต่ไม่นานร่างของศิร์ก็ค่อยๆ เน่า
แล้วก็หายไปต่อหน้าต่อตาผมเลย!”
 สินธรใจหายวาบ นึกสงสารลูกสาวขึ้นมาอย่างจับใจ ศิร์กานต์
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บุตรสาวคนเดียวของเขาช่างอาภัพนัก เมื่อเกิดมาก็มีสภาพร่างกาย
อ่อนแอกว่าคนอื่น หลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงหัวใจดวงน้อยๆ มีปัญหา     
ตีบตันมาตั้งแต่กำาเนิดอันเป็นผลพวงที่สืบสายมาจากมารดาโดยตรง     
ครั้นถึงคราวที่เหลือแต่ร่างไร้ลมหายใจ ดวงวิญญาณของศิร์กานต์ก็      
ไม่อาจไปสู่สุคติได้ ด้วยยังรักและห่วงหาในตัวชายหนุ่มผู้เป็นรักแรก
และรักเดียว
 “จริงๆ นะครับคุณอา ผมไม่ได้โกหกจริงๆ นะครับ!”
 นำ้าเสียงนั้นเข้มข้นทั้งยังระคนไปด้วยอารมณ์มากมาย ท่าทาง
ของนทีในตอนนี้ผิดกับเด็กหนุ่มผู้อ่อนน้อมถ่อมตนที่สินธรเคยรู้จัก 
ความหวาดกลัวระบายสีหน้าของชายหนุ่มให้ดูซีดปราศจากสีเลือด     
นัยน์ตาเบิกกว้างอย่างตื่นตระหนก คล้ายครึ่งหนึ่งในกายเขาได้ตาย        
จากไปแล้วด้วยความขลาดกลัวนั่นเอง
 “ใจเย็นๆ ก่อนนที อาว่าคงไม่มีอะไรหรอก ลูกศิร์รักเธอมาก 
คงไม่ได้ตัง้ใจจะมาทำาให้เธอกลวัหรอก” สนิธรพยายามปลอบ แต่สีหน้า
ของนทีไม่ได้ดีขึ้นเลย
 “รกัผมกม็าหาแบบดีๆ  ก็ได้นีค่รบั ทำาไมต้องมาในสภาพน่ากลวั
แบบนั้นด้วย เกิดผมช็อกตายขึ้นมาจะทำายังไงล่ะครับคุณอา!”
 “อย่าพดูแบบนัน้เลยนที ยงัไงอากเ็ชือ่ว่าลกูศร์ิรกัเธอมาก บางที
การทีเ่ธอเหน็ภาพน่ากลวัแบบนัน้ มนัอาจจะเป็นเพราะร่างกายของเธอ
พักผ่อนน้อยเกินไปก็ได้นะ สองสามวันมานี้เราสองคนก็เหนื่อยกันมา
มาก อาว่าถ้าเธอได้นอนหลบัพกัผ่อนเพยีงพอกค็งจะไม่เหน็ภาพหลอน
อะไรแบบนัน้อกีแล้วล่ะ เชือ่อาส”ิ อุง้มอืหนากว้างเอือ้มไปตบบ่าชายหนุม่                                                                               
เบาๆ เพื่อส่งกำาลังใจ
 นทเีริม่คล้อยตามคำาพดูของสนิธร สามวันมานีเ้ขาเองกวุ่็นวาย
อยูก่บัการจดัการเรือ่งงานสวดอภธิรรมให้กบัศร์ิกานต์อยูต่ลอด ไหนยงั
จะต้องแบ่งเวลาเข้าไปเซน็เอกสารที่โรงแรมแล้วรบีบึง่รถกลบัมาทีว่ดัอกี 
วันหนึ่งๆ เขาได้นอนแค่สามสี่ชั่วโมงเท่านั้น ร่างกายจึงน่าจะอ่อนล้า                                                                               

ตวั
อย
า่ง



14

ดังคำาพ่อตาว่า
 “อาจจะเป็นอย่างที่คุณอาพูดก็ได้ครับ บางทีผมอาจจะตาฝาด
ไปเองก็ได้...” นทีเสียงอ่อนลง สีหน้าท่าทางดูสงบมากขึ้น
 สินธรเห็นแบบน้ันก็เบาใจ อย่างน้อยชายหนุ่มก็ยังให้ความ
เคารพนับถือในตัวเขาอยู่
 “หายกลัวแล้วใช่ไหม ถ้าหายแล้วก็กลับไปนอนเถอะ พรุ่งนี้ยัง
มีงานรอเราอยู่อีกเยอะ” สินธรว่า
 “ครับคุณอา ถ้างั้นผมขอตัวก่อนนะครับ”
 สินธรพยักหน้า มองตามร่างสูงโปร่งที่กำาลังเดินกลับขึ้นไป      
ชั้นบน รูปถ่ายที่ซุกในกระเป๋าเสื้อถูกหยิบออกมาอีกคร้ัง คืนนี้ยังมี        
เร่ืองราวอีกมากมายให้ต้องขบคิด และยากเกินกว่าที่เขาจะข่มตาให้
หลับลงได้โดยง่าย...

 นทีกลับขึ้นม�บนห้องอย่�งเสียไม่ได้ เขาไม่อยากขัดใจสินธร
จงึต้องเออออตามไปด้วย ชายหนุม่กวาดตามองรอบตวั เคหาสน์แห่งนี้                                                                                      
โอ่โถงอยูส่บายยิง่นกั ผดิกบับ้านไม้หลงัน้อยทีเ่ขาอยูม่าตัง้แต่เลก็จนโต 
หลังแต่งงานกับศิร์กานต์ สินธรก็ให้เขาย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันที่นี่ ทั้งยัง
จัดหารถยนต์ส่วนตัวให้เขาใช้อีกคันหนึ่งด้วย
 ตั้งแต่จำาความได้ นทีก็เห็นมือของสินธรคอยหยิบยื่นความ      
ช่วยเหลอืให้แก่เขากบัพ่อมาโดยตลอด แม้ในวนัทีพ่่อเขาหลงมวัเมากบั
การพนันจนเป็นเหตใุห้แม่ทิง้เขากบัพ่อไป อาสนิธรคนนีก้็ไม่เคยทอดทิง้
พวกเขาเลย กระทั่งถึงวันที่พ่อถูกนักเลงคุมบ่อนทำาร้ายร่างกายเพราะ
ไม่มเีงนิใช้หนี ้พ่อบาดเจบ็ถงึขัน้ขาหกั กไ็ด้นำา้ใจจากอาสนิธรนีเ้องทีค่อย                                                                                     
เป็นธุระช่วยออกค่าใช้จ่ายเรื่องค่ารักษาพยาบาล หากไม่ได้เพื่อนสนิท
ของพ่อคนนี้คอยช่วยเหลือด้านการเงินให้ เขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิต
ของพ่อและตัวเองจะต้องเผชิญกับความลำาบากยากแค้นขนาดไหน
 “อาสินธรมีบุญคุณกับเรามาก...”
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 นีค่อืประโยคท่ีนทีมักนำาขึน้มาเตือนใจตวัเองอยูเ่สมอ แม้ในยาม
ที่เขาจำาต้องฝืนใจแต่งงานกับศิร์กานต์ โดยยอมทิ้งความปรารถนาใน
การเลือกคู่ครองของตนไป ที่เขายอมทำาเช่นนั้นก็เพราะคำาว่า ‘บุญคุณ’                                                                                 
ที่พ่อเคยสอนนักสอนหนาว่า บุญคุณต้องทดแทน
 ในช่วงท้ายของชีวิต พ่อกลับตัวแบบหน้ามือเป็นหลังมือ เขา
ไม่รู้ว่าเวลาหลายสปัดาห์ทีต้่องนอนนิง่อยู่ในโรงพยาบาลได้สอนอะไรให้
กบัพ่อบ้าง ทว่ามสีิง่หนึง่ทีเ่ขาจำาได้ไม่ลมืกคื็อสายตาของพ่อทีเ่ปลีย่นไป
เป็นคนละคน เมื่อออกจากโรงพยาบาล พ่อดูสงบลงมาก ไม่มีอาการ
ร้อนรนเมื่อไม่มีเงินเข้าบ่อน ที่สำาคัญ ความคิดของพ่อก็เปลี่ยนไปด้วย
 “สินธรเค้ามีบุญคุณกับเราสองคนมากนะเจ้าที พ่อไม่อยากให้
เราลืมเรื่องนี้”
 พ่อพดูกบัเขาในเยน็วนัหนึง่ ตอนนัน้เขากบัพ่อพากนัออกไปนัง่ 
รบัลมตรงชานพกัหน้าบ้าน แล้วอยู่ๆ  พ่อกพ็ดูเรือ่งนีข้ึน้มา นทยีงัจำาได้ว่า                                                                              
ตอนนั้นเขาเหลือบมองไม้คำ้ายันที่วางอยู่ข้างตัวพ่อ ขณะที่สายตาของ
พ่อกำาลังมองเลยออกไปบนเวิ้งฟ้าเบื้องหน้า
 “ครับพ่อ ผมไม่ลืมแน่นอนครับ”
 พ่อละสายตาจากท้องฟ้าแล้วหันมาสบตากับเขา
 “รับปากพ่อนะว่าจะไม่ลมื ถ้ามีอะไรทีลู่กพอจะช่วยอาสินธรเค้า
ได้กอ็ย่าลงัเลนะลกู ลำาพงัพ่อในสภาพน้ีคงจะไปช่วยอะไรเขาไม่ได้แล้ว”
 พร้อมกับคำาพูด แววตาของพ่อดูสลดลงในทันที แต่นั่นกลับ
กลายเป็นแรงฮึดให้นทียึดมั่นในคำาสัญญา
 “ผมรบัปากครับพ่อ ผมจะไม่ลมืบุญคุณของอาสนิธรเดด็ขาด ผม
รูด้คีรบัว่าอาสนิธรมพีระคณุกบัผมมาก ถ้าไม่ได้อาสนิธรคอยช่วยเหลอื                                                                                 
ผมเองก็อาจจะไม่มีโอกาสเรียนถึงระดับปริญญาตรีเลยก็ได้”
 คำาพดูของเขาคงสะเทอืนไปถงึหวัใจของพ่อ เขาเหน็หยดนำา้ใสๆ                                                                                   
คลอหน่วยท่ีดวงตาทั้งสองข้างของท่าน และยังรินรดมาถึงใจของเขา
ด้วย
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 “ดีแล้วลูก ดีแล้ว ถ้ามีอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยไปนะ พ่อฝากด้วย
นะลูก อย่าลืมเด็ดขาด มีโอกาสเมื่อไหร่ ก็ต้องตอบแทน...”
 พ่อยังพูดต่ออีกหลายประโยค ท้ังยังเท้าความไปถึงเรื่องราว    
หนหลังเมื่อสมัยที่ต่างก็อยู่ในวัยคึกคะนอง พ่อเล่าว่า มีครั้งหนึ่งที่อา  
สินธรเกือบโดนรุมทำาร้าย ก็ได้พ่อนี่ล่ะที่เอาตัวเข้าไปขวางไว้ อาศัย
หัวใจท่ีเต็มไปด้วยเลือดของนักสู้ทำาให้พ่อกล้าต่อกรกับพวกนั้น แลก
หมัดกันคนละตุ้บสองตุ้บแล้วต่างฝ่ายจึงแยกย้ายกันไป ตั้งแต่นั้นมา                                            
พ่อกบัอาสนิธรกแ็ทบจะเป็นเงาของกนัและกนั มพ่ีอทีไ่หนต้องมอีาสนิธร                                                                 
ที่นั่น โชคดีที่ทั้งคู่ไม่เคยถูกตาต้องใจผู้หญิงคนเดียวกัน เรื่องราวของ
มติรภาพจึงดำาเนนิตอ่มาอย่างราบรื่น อาสินธรยนิดีช่วยเหลือพอ่ในทกุ
วิกฤตของชีวิต ในช่วงขัดสน ไม่ว่าพ่อจะขอหยิบยืมเงินกี่ครั้งก็ได้สม
ความปรารถนาเสมอ
 “ยังจำาตอนที่พ่อเสียไพ่คราวนั้นได้ไหม วันนั้นทั้งเนื้อทั้งตัวพ่อ
เหลืออยู่แค่ยี่สิบบาท แต่นักเลงคุมบ่อนดันตามมาทวงเงินถึงบ้าน จน
พ่อต้องขอให้แกแคะกระปุกออกมาให้เป็นดอกเบี้ยขัดตาทัพไปก่อน           
คดิดสู ิเงนิเดก็ประถมสองสามร้อยมนักย็งัจะเอา แล้วก็ไม่รูว่้าอะไรดลใจ
ให้พ่อหน้ามืดตามัวถึงขนาดกล้าไปขอยืมเงินเจ้าสินธรมาจ่ายค่าไพ่                                                                                  
สินธรมันก็ใจป�า้ซะด้วยนะ เงินเป็นหมื่นก็ควักให้พ่อง่ายๆ นับถือนำ้าใจ
ของหมอนี่จริงๆ พ่อจำาได้ไม่ลืมเลย”
 ความทรงจำาเก่าๆ ผดุขึน้มาราวภาพถ่าย นทยีงัจำาเหตกุารณ์ใน
วันนั้นได้ดี มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากแม่ทิ้งเขากับพ่อไปแล้ว                                                                                  
เวลานั้นเขาเพิ่งอายุแค่สิบเอ็ดขวบ ตอนที่กลับมาถึงบ้านก็ตกใจที่เห็น
ชายฉกรรจ์หลายคนยืนคุมเชิงอยู่ภายในตัวบ้าน ที่จริงพวกมันกำาลัง
เตรียมจะยกโทรทัศน์ไปด้วยซำ้า แต่พอเห็นเขาเข้ามา พวกมันก็เปลี่ยน
เป้าหมาย เขาจำาได้ว่าในบรรดาผูช้ายสามคนนัน้ มีคนหนึง่เดนิไปกระซบิ
อะไรบางอย่างข้างหูพ่อแล้วพยักพเยิดมาทางเขา ลูกสมุนของมัน                                                                        
อีกสองคนก็พยักหน้าตามลูกพี่ จากนั้นพวกมันทั้งสามก็จ้องหน้าเขา
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