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'เอมเสน่ห์' มาเยี่ยมอาการป่วยของ 'คุณย่าชลาลัย ' 

แต่ดวงไม่ดี ถูก 'แม่เลี้ยงอังศุกรีย์ ' สั่งให้ท างานแปลก 

หล่อนส าทับว่าถ้าท าไม่ส าเร็จ เธอต้องตาย  

'ผู้กองอุทาร ' มาช่วยเพื่อนสืบหาสมบัติเก่า 

เขาติดใจว่าชื่อเธอแปลกดี งานเธอก็แปลก  

เขาจึงตามประกบเธอทุกฝีก้าว 

เผอิญ.. มีก้าวหนึ่งที่พลาด  

หัวใจเขาก็เลยโดนเธอ.. ขโมยไป  

 

  



 

 

คุยกันก่อน.. 

 

  

"ฉันมองเธอเดินจากไปจนลับตา บอกตัวเองไปด้วยว่าฉันไม่

เหลืออะไรอีกเลยนอกจากความตายในหัวใจ"  

ประทับใจประโยคนี้ . .  ต้องเจอกับสถานการณ์ที่ตกต่่าเลวร้าย

ถึงขั้นไหนหนอ จนพอที่จะบอกตัวเองได้อย่างนั้น  

ยังมีอีกหลายประโยคที่คมคาย บาดจิต เฉือนใจ และพรั่งพรู

ผ่านตัวละครที่เกี่ยวข้องกันอย่างไม่อาจแยกขาด เพื่อให้ทุกหลายถ้อย

นั้นขมวดบทสรุป ณ ปลายทางของ 'ตามรอย..คร่า ' ให้ปรากฏ 

เชิญชวนอ่านบทแรกว่าด้วย.. ยินดีต้อนรับ   

 ขอบคุณผู้ อ่านทุกท่านที่สนับสนุนผลงาน  

 

     ด้วยไมตรีจิต 

     รัชนีกานต์ 
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 'คุณย่าชลาลัย ' เพ้อหาใครบางคนอีกแล้ว อาการของท่าน

เพ่ิมระดับถึงขั้นวิกฤติ แม้แต่หมอก็ส่ายหน้ากับเปรยให้เตรียมใจตั้งรับ

การเปลี่ยนแปลงที่อาจมาถึงนาทีไหนก็ไม่รู้  ลูกหลานและเครือญาติ

ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาเฝ้า สีหน้าของทุกคนไม่เบิกบาน เพราะ

ในใจแอบลุ้นระทึกกับนาทีพลัดพราก  

 "เพ้ออีกแล้ว" 

 'อรอุสา ' บ่นเบาๆ สีหน้าวิตกกังวลยิ่ง  ตั้งแต่ถูกส่งตัว เข้า

โ ร งพยาบาลกลางดึก  คุณย่า ชลาล ัยแทบไม่ตอบสนองการรักษา 

นอกจากนอนหายใจระทวยกับเพ้อถึงใครบางคนชื่อ 'ประภาส ' 
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 "ปล่อยท่าน เถอะ อาจ เป็น เ พื ่อน เก่าที ่สนิทกันมากสมัยยัง

สาวๆ " 

 'นุสรินทร์ ' ปลอบโยนด้วยน้่าเสียงเข้มแข็ง ในบรรดาลูกหลาน

ของคุณย่าชลาลัยซึ่งมีมากเหลือเกิน มีเพียงหล่อนที่ดูเป็นการเป็นงาน

กว่าใคร อาจด้วยวัยย่างสามสิบหกปีนี้ก็เป็นได้ที่ท่าให้ผู้น้อยผู้ใหญ่อุ่น

ใจ และมั่นใจว่าพ่ึงพาได้ 

แต่หล่อนไม่ใช่หลานสาวคนโปรดได้เท่าอรอุสา เพราะญาติผู้

น้องวัยสามสิบต้นๆ คนนี้คอยดูแลใกล้ชิดตั้งแต่ท่านเริ่มป่วยเป็นเรื่อง

เป็นราว ปีนั ้นท่านอายุเก้าสิบ ผ่านมาเจ็ดปี อาการทรงกับทรุดจึง

ท่าท่าว่าทรุดจนถึงที่สุด 

 "ถามใครต่อใครกี่ปากกี่ เสียงก็ไม่มีใครรู้จักคนชื่อประภาสเลย 

เขาเป็นใครสักที ท่าไมคุณย่าต้องเพ้อหาตลอดเวลาอย่างนี้ด้ วย" 

 " ห ล า นแท้ๆ  ขอ ง ท ่า นล ่ะ  ส ่ง ข ่า ว ม าบ ้า ง ไหม "  น ุส ร ินท ร์

เปลี่ยนไปถามเรื่องอ่ืน 

 "ตอบรับอีเมลมาแล้วค่ะ คงจะมาเร็วๆ นี้ "  

 "หวังว่าทันดูใจนะ" 

 "หลานแท้ๆ ก็เท่านั้นละค่ะ คุณย่าคงไม่สนิทด้วยเท่ากับพวก

เราที่อยู่ใกล้ๆ ด้วยกัน เธอเป็นสาวกรุงเทพ ได้ข่าวว่าเพิ่งเรียนจบ  จะ

เต็มใจมาหรือเปล่าก็ไม่รู้  ดูแลคนแก่วัยเกือบร้อยแบบนี้ไม่ใช่ของสนุก"  
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 อรอุสากล่าวถึงคนอยู่ไกลด้วยน้่าเสียงดูแคลน และเป็นเหตุผล

เดียวกันที่ท่าให้หล่อนไม่ค่อยเต็มใจอีเมลไปแจ้งข่าวนัก ถ้าไม่สงสาร

ว่าคุณย่าชลาลัยละเมอหาถี่ขึ้นในช่วงหลังๆ ละก็ หล่อนคงไม่ตัดสินใจ

ว่าจ้างนักสืบให้ออกตามหาร่องรอยจนกระทั่งเจอในที่สุดหรอก  

ตัวหล่อนเองเป็นหลานสาวที่เกิดจากบุตรชายบุญธรรมของ

คุณย่าชลาลัย มารดาเป็นนักร้องในห้องอาหารเล็กๆ กลางเมืองล่าพูน 

บิด า ไปพบรักกับท่านที ่นั ่น  น ิย ายรักของท่านทั ้ง สอง ไม่ห วือหว า 

เพราะคุณย่าชลาลัยใจกว้าง ให้ควา มส่าคัญกับความรัก และอยาก

เห็นลูกหลานสมหวังมีความสุข 

 นุสรินทร์ก็เช่นกัน เป็นหลานสาวอีกคนและเกิดจากบุตรชาย

บุญธรรมอีกคน หล่อนเกิดที่ล่าปาง เพราะบิดากับมารดาท่าไร่ดอกไม้

ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่อยู่ที ่นั ่น ตอนทราบข่าวร้าย บิดาก็เร่งให้มาเฝ้า

อาการ ก่าชับว่าต้องดูแลให้ดีที่สุด ถ้าอาการยังไม่ทุเลาก็ห้ามกลับบ้าน

ก่อน จึงกลายเป็นว่าหล่อนย้ายเข้าไปอยู่ใน 'เรือนอ้างว้าง ' นานถึง

แปดเดือนแล้ว 

 "ไม่เข้าใจคุณย่าเลย"  

อรอุสาปรารภขึ ้นท่ามกลางความเงียบที ่หล่อนกับญาติผู ้ พ่ี

ช่วยกันก่อ 

 "เรื่องอะไรอีก"  
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นุสรินทร์เงยหน้าขึ้นจากหนังสือนวนิยา ยเล่มหนาพลางถาม

อย่างสงสัย 

 "ท่าไมคุณย่าต้องอยากพบหลานแท้ๆ คนนั้นน่ะสิคะ ร้อยวัน

พันปีไม่เคยถามถึง เข้าโรงพยาบาลก็หลายหนแล้ว เพิ่งจะมีหนนี้เองที่

เรียกหาให้อรอดแปลกใจไม่ได้"  

 นุสรินทร์ไม่อยากกล่าวตอกย้่า  หล่อนมีความเห็นส่วนตัวว่า

คุณย่าชลาลัยอาการทรุดหนักเกินเยียวยาแล้ว ที่ยังเห็นทอดร่างนอน

หายใจแผ่วๆ อยู่ได้ ก็คงเป็นเพราะว่าท่านยังเหลือความปรารถนาอีก

สองสามอย่างอยากท่าให้ส่าเร็จก่อนยุติทุกสิ่งทุกอย่าง   

 "พ่ีนุสไม่มีความเห็นบ้างเลยหรือคะ"  

 "มี แต่ไม่อยากพูดออกมา ความหมายไม่ค่อยดี"  

 อรอุสายิ้มเนือยๆ บีบมือกันจนเกิดไออุ่นขณะมองไปกระทบ

ร่างใต้ผ้าห่มสีฟ้าอ่อน สีหน้าหมกมุ่นไม่ต่างจากแววตาที่เปล่งประกาย

หม่นหมอง 

 "พ่ีนุสคงจะคิดว่าคุณย่าใกล้จะไปจากพวกเราเต็มทีแล้วใช่ไหม

คะ แต่ที่ยังฝืนๆ อยู่ก็เป็นเพราะว่าอยากเจอหลานสาวแท้ๆ สักครั้ง" 

 "กับคนที ่ชื ่อประภาส "  นุสร ินทร์ต่อความแล้วค่อยยอมรับ

ออกมาว่า "อันที่จริงที่ พ่ีเดาไว้คิดว่าผู้ชายคนนั้นอาจเป็นคู่รักเก่าที่คุณ

ย่าต้องผูกพันมาก" 
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 "อุ๊ย เดาร้อนแรงไปหรือเปล่าคะ แบบนั้นก็เหมือนกล่าวหาว่า

คุณย่าไม่รักคุณปู่นะคะ"  

 "ถ้าอย่างนั ้น เราก็ต้อง เดาเป็นอย่าง อื่น  เ พื่อนที่สนิทมาก มี

บุญคุณเคยช่วยเหลือกัน ญาติสนิทที่พลัดพรากและไม่เคยเจอกันอีก

เลย" 

 อรอุสาส่ายหน้า  ถอนใจท้อแท้ หล่อนก็เดาไม่ถูกว่าชายชื ่อ

ประภาสมีความส่าคัญต่อคุณย่าชลาลัยยังไง และท่าไมท่านต้องเพ้อหา

ตลอดเวลา  

 "เขาอาจไม่อยู่แล้ว" หล่อนคะเนอีก 

 "คุณย่าเรายังอยู่ได้เลย เขาก็อาจจะยังอยู่ เหมือนกัน"  

 "สมมติว่าแก่กว่า ตอนนี้คุณย่าเราอายุเก้าสิบเจ็ดแล้วนะคะ 

ถ้าเขายังอยู่จริงก็คงแตะๆ ร้อย"  

 "หรือไม่ก็อายุเท่ากัน" 

 เครือญาติที่ไม่เกี่ยวข้องกันทางสายเลือดสบตากันข่าๆ ป่วย

การจะแข่งกันคาดเดา เพราะคนที่ทราบค่าตอบนี้ดีที่สุดก็คือเจ้าของ

ปริศนาซึ่งยังนอนสงบกับหายใจแผ่วๆ อยู่บนเตียงใกล้ๆ นี่ เอง  

 

 'คุณสุริโย ' ลดหนังสือพิมพ์ลงเล็กน้อย เปลี่ยนอิริยาบถจาก

นั่ง ไขว่ห้างตามสบายเป็นตัวตรง บุตรสาวเดิน เข้ามาพร้อมหน้ายิ ้ม
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แป้น เธอเตรียมออกเดินทาง จากรอยยิ้ มแป้นที่เห็นก็สรุปเบื้องต้นได้

ว่าเธอเต็มใจ 

 " ค ุณพ่อ ไม่ไปด้วยกันแน่นะคะ  ไม ่ใ ช ่หน ูปาก ไม่ด ี แต ่ว ่า นี่

อาจจะเป็นโอกาสสุดท้าย" 

 "อย่าเลย คุณย่าเกลียดพ่อ ท่านเป็นคนไล่พ่อออกจากบ้านเอง 

ลั่นเสียงกร้าวว่าตายก็ไม่ต้องมาเผาผี"  

 "ค่าพูดที่พูดตอนโกรธมักเพี้ยนได้เสมอค่ะ หนูรอได้นะถ้าคุณ

พ่อเปลี่ยนใจตอนนี้" 

 'คุณเขมิกา ' ตามมาสมทบสองพ่อลูก  ท่านนั ่งข้า งบุตรสาว

พลางช่วยรินนมสดให้ หยิบขนมปังปิ้งมาทาแยมส้มสุดโปรดให้สอง

แผ่น ในฐานะสะใภ้ ท่านเองก็ไม่สบายใจเลยที่สามียึดติดกับความ

น้อยใจจนกลายเป็นแรงทิฐิ ท่าให้ท่านหมดโอกาสไปปรนนิบัติดูแ ลใน

ยามป่วยไข้ 

 "ดูแลคุณย่าแทนแม่ให้ดีที่สุดนะลูกเอม ต้องจ่าไว้เสมอว่าคุณ

ย่าเป็นคนตั้งชื่อให้ลูกว่าเอมเสน่ห์"  

 "ค่ะ  หนูจ่า ได้จนขึ ้น ใจแล้ว  คุณแม่ก่าชับตั ้งแต่วันแรกที ่หนู

ได้รับอีเมลเมื่อสองเดือนก่อนแล้วนะคะ"  

 สองเดือนก่อน 'เอมเสน่ห์ ' วุ่นวายกับการเตรียมตัว เข้ารับ

ปริญญา อีเมลแปลกฉบับหนึ่งส่งเข้ามา คนส่งใช้ชื่อตรงไปตรงมาว่า
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อรอุสา ล่าพูน เนื ้อความไม่กี ่บรรทัดก็จริง  แต่เธอกลับสัมผัสได้ถึง

ความห่างเหินไร้ไมตรี จนบรรทัดท้ายๆ ที่ย้่าว่าเป็นญาติกันแทบจะไม่

ช่วยอะไร 

 "รีบกินเข้าเถอะจ้ะ นายสนรอนานแล้ ว รายนั้นตื่นเต้นอะไรก็

ไม่รู ้  ลูกก็อีกคน อุตรินัก นั่ง เครื่องเดี๋ยวๆ ก็ถึง  นี่อะไรกลับทนอุด อู้

คุดคู้ในรถตั้งหลายชั่วโมง"  

 "แหม คุณแม่คะ หนูก็มีเพื่อนตามรายทางบ้างสิคะ แวะเยี่ยม

แวะคุย กินข้าวกลางวันฟรี เติมน้่ามันฟรี รับรองค่ะว่าไม่สิ ้น เปลือง

แน่ๆ " 

 คุณสุริโยคนกาแฟอย่างครุ่นคิด ภายนอกดูเหมือนว่าท่านเย็น

ชาไม่รู้ร้อนรู้หนาว ไม่ใส่ใจอาการป่วยไข้สาหัสของมารดา หากแต่ลึก

เร้นข้างในกลับห่วงยิ่งเสียกว่าห่วง  

ท่านทิฐิแข็งกร้าวก้าวออกจากบ้านในบ่ายวันนั้น จวบจนวันนี้

ก็เท่ากับอายุยี ่ส ิบสองต้นๆ ของบุตรสาวแล้ว  ไม่เคยย่าง เท้ ากราย

กลับไปแม้แต่ก้าวเดียว ท่านใจแข็งแข่งกับมารดาที่ไม่โอนอ่อน  

ตอนฟังเอมเสน่ห์เล่าเนื้อความคร่าวๆ ในอีเมล ใจท่านก็แห้ง

แกมปวด ทั ้งห่ว งหาทั ้งน้อย ใจ  แอบตัดพ้ออย่า งขมขื ่นอีกด้วยว ่า

กระทั่งล้มป่วยอาการหนักแทบจะหมดหนทางเยียวยาแล้ว มารดาก็

ไม่ยังยอมเพ้อหาร่่าเรียกให้ท่านกลับไปดูใจ  
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"ไม่พูดอะไรกับลูกบ้างหรือคะ" คุณเขมิกากระทุ้งความเงียบ

ของสามี 

 "พูดซ้่ากับคุณน่ะหรือ ไม่ต้องหรอก ลูกเบื่อจะฟังแล้ว"  

 "โอ้ จริงเลยค่ะคุณพ่อ แหม คุณพ่อนี่รู ้ใจหนูจริงๆ นี่ยังไงคะ

คุณแม่ เหตุผลที่ท่าให้หนูล่าเอียง รักคุณพ่อมากกว่า"  

 "จ้ะ แม่ตัวดี ฉอเลาะอ่อนหวานกันเข้าไปเถอะ บ้านหลังนี้ไม่มี

แม่วันไหนละก็ จะเสียใจกันทั้งพ่อทั้งลูก"  

 คุณเขมิกาประชดหมั่นไส้แล้วลุกออกไปเรียกสาวใช้ ได้ยินถาม

ว่าอาหารว่างจัดเสร็จเรียบร้อยหรือยัง ลงตะกร้าหรือยัง ไปไว้ในรถ

หรือยัง 

 "คุณพ่อขา" เอมเสน่ห์ลุกมาคุกเข่าฉอเลาะ "หนูรู้นะคะว่าคุณ

พ่อเป็นห่วงคุณย่ามาก" 

"จ้ะ แม่ตัวดี ฉลาดนัก" บิดาขยี้ผม ขอบตาร้อนผ่าวเมื่อโดนจี้

ใจตรงๆ  

"หนูไม่รู้ว่าคุณพ่อกับคุณย่าบาดหมางรุนแรงกันแค่ไหน แต่หนู

สัญญาว่าเมื่อไปถึงทางโน้นแล้ว หนูจะรายงานความเคลื่อนไหวทุก

อย่างกลับมาทุกระยะเสมือนว่าคุณพ่อก่าลังติดตามและเห็นภาพใน

โทรทัศน์เลย" 

 "ขอบใจนะเอม พ่อขอบใจ ถ้าท่าได้ พ่ออยากให้ลูกอยู่กับคุณ
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ย่าจนถึงนาทีสุดท้ายแทนพ่อ"  

 เอมเสน่ห์เม้มปากข่มความสะเทือนใจ เสียงบิดาเครือนิดๆ 

แสดงว่าท่านระทมทุกข์มาก เหลือ เกิน  ก็แน่ละ  คนที ่นอนป่วยรอ

ทอดทิ้งลูกหลานตลอดกาลทางโน้นคือมารดาผู้ให้ก่าเนิดทั้งคน จะขุ่น

เคืองน้อยใจยาวนานแค่ไหนก็ไม่อาจสะบั้นสายสัมพันธ์ทางสายเลือด

ได้ 

 คุณเขมิกาแอบดูอยู่ห่างๆ ได้ยินสามีก่าชับย้่าหนักเสียงเครือก็

พลอยสะเทือนใจน้่าตาซึมไปด้วย  ท่านไม่พูดก็ไม่ได้แปลว่า ไม่รับรู้  

หน่าซ้่า ท่านยังเคยแอบดูสามีที่ตื่นขึ้นกลางดึก ออกไปยืนกอดอกตาก

น้่าค้างหน้าระเบียงแล้วทอดถอนใจกลัดกลุ้มอยู่บ่อยๆ บางครั้ง สามีก็

เงยแหงนจ้องดูดาวนานเป็นนาที อาจก่าลังก่าหนดว่าดาวดวงนั้นคือ

มารดาอยู่ก็เป็นได้ 

 

 'สาธวี' สวมกอด เพื ่อนร ักด ้วยความดีใ จ  หล่อน เลิกคิ ้ว

ประหลาดใจมากเมื่อโดนคะยั้นคะยอให้ไปเที่ยวล่าพูนด้ว ยกัน นึกไม่

ถึงอีกด้วยว่าเอมเสน่ห์จะมีญาติอยู่ที่นั่น  

 "ญาติคนส่าคัญเสียด้วย"  

เอมเสน่ห์ย้่าขึงขัง  ดูดน้่าอัดลมที่เ พื่อนสาวซื้อมาเลี้ยง เอียง

หน้ามองไปหน้าร้านก็เห็นนายสนนั่งคุยกับใครก็ไม่รู้  ดูดน้่าอัดลมดับ
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กระหายเหมือนกัน 

"แปลกจัง ท่าไมไม่เคยได้ยินเอมพูดถึงคุณย่ าเลยล่ะ เรารู้จัก

กันตั้งสี่ปีนะ ไม่ใช่น้อย"  

 "น้อยไปสิ"  เอมเสน่ห์เลื ่อนขวดน้่าอัดลมไปวางชิดจานขนม 

"คุณพ่อเพิ่งเล่าให้ฟังเหมือนกัน ทุกทีที่ถามถึงก็คอยแต่บ่ายเบี่ยง แต่

พอเอมบอกว่า ได้รับอีเมลแปลกๆ อ้างว่า เอมเป็นหลานสาวคุณย่า

เท่านั้นแหละ ความแตกเลย"  

 สาธวีพยักหน้าหงึกๆ หล่อนจ่าได้ว่า เพื่อนรักมักจะบ่นบ่อยๆ 

ว่ารบเร้าบิดาให้เล่าถึงคุณย่าทีไร บิดาเป็นต้องบ่ายเบี ่ยง เสียงแข็ง

เสมอ บางครั ้งยัง เฉ ไฉปั ้นหน้า เคร่งตัดบทฉุน เฉียว  จนมารดาต้อง

ปรามให้เลิกเซ้าซี้ 

 "ที่แท้เรื่องก็เป็นอย่างนี้นี่ เอง"  

และเมื ่อเอมเสน่ห์ถ่ายทอดเรื ่องราวจบลง หล่อนจึงค่อยถึง

บางอ้อ  

"น่าตื่นเต้นจังเลยนะ สาอยากรู้จังว่าคุณย่าจะพูดอะไรกับเอม

เป็นประโยคแรก" 

 "ไม่รู้ เหมือนกัน ไม่อยากเดาด้วย ฝ่าด่านเครือญาติเต็มกระบุง

ไปให้ได้ก่อนเถอะ" 

 "นั่นสินะ" สาธวีเออออด้วย แล้ววิจารณ์เพ่ิมเติมว่า "คุณย่านี่ก็
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แปลกนะ ลูกแท้ๆ กลับขับไล่แข็งกร้าว แต่ลูกก่าพร้าที่ไหนก็ไม่รู้  ขยัน

อุปการะเลี้ยงดูปูเสื่อเสียอย่างดี แถมหลานๆ ที่เกิดมาก็ไม่ใช่ทายาท

โดยตรงอีก แต่ก็ยกสมบัติให้"  

 "ช่างสิ" เอมเสน่ห์ยักไหล่ "เอมไปเพราะทราบภายหลังว่ายังมี

ย่าอยู่ แล้วคุณพ่อก็ก่าชับให้ดูแลท่านจนถึงนาทีสุดท้ายแทนท่าน ไม่ได้

ไปเพราะอยากได้สมบัติสักหน่อย"  

 "จ้ะ แม่ตัวดี" 

 สาวสวยตีแขน เ พื ่อนกับขึงตาฉุนๆ  ใส่ เ พื ่อนชอบล้อดีน ัก 

ต้องโทษมารดาเลยที่ประชดเธอให้เ พื่อนได้ยิน ท่าให้เธอโดนล้อใน

กลุ ่มจนเป็นที ่อับอายขายหน้า  ตอนนี้เ พื ่อนๆ ติดปากกันหมดแล้ว 

เอะอะอะไรก็แม่ตัวดีไว้ก่อน 

 "ไปจัดกระเป๋าสิ ไม่อยากถึงค่่าๆ น้าสนไม่ค่อยช่านาญเส้นทาง

อยู่ด้วย" 

 "จ้ะ แม่ตัวดี แต่ขอไปอ้อนป๋าก่อนนะ ไปกระเป๋าเบาๆ ไม่ได้

หรอก เผื่อเหตุฉุกเฉินถูกทิ้งระหว่างทาง เงินเป็นปัจจัยส่าคัญที่จะน่า

ทางเรากลับสู่บ้านอันเป็นที่รัก"  

 เอมเสน่ห์หัวเราะหมั่นไส้ เลื่อนขวดน้่าอัดลมมาดูดส่วนที่เหลือ 

โล่งใจว่าไม่ต้องไปผจญกับแวดวงเครือญาติเทียมของคุณย่าชลาลัย

แบบหัวเดียวกระเทียมลืบ 
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 ระหว่างรอเพื่อนสาวผละไปจัดกระเป๋า เธอนั่งเท้าคางส่ารวจ

ร้านค้าขนาดกลางที่มีลูกค้าเข้าออกอุดหนุนกันไม่ขาดสาย สาธวีเป็น

สาวเชียงใหม่แสนสวย แต่ชอบถ่อมตัว เ พื่อนในกลุ่มคะยั้นคะยอให้

ประกวดนางงามเทพีที่ไหนก็ปฏิเสธเสียงแข็ง อ้างว่าป๋าไม่ชอบให้อวด

เนื้อนังมังสา  

 ยังนึกข่า ไม่หายมาจนถึง เดี ๋ยวนี ้ เพราะตอนแรกที่สาธวีเล่า

พาดพิงถึงป๋า ในกลุ่ม เพื่อนเข้า ใจว่า เป็นบิดา ที่ไหนได้ ป๋าหมายถึง 

'ประดับเกียรติ ' แฟนหนุ่มใหญ่ต่างหาก  

หลังจากที่หายตื่นเต้นกับประหลาดใจสุดโต่งกันแล้ว ความ

อิจฉาก็ไหลมาเทมาท่วมใจหมู่เพื่อนไม่ยกเว้นแม้แต่เธอ เพราะป๋าของ

สาธวีหล่อระเบิดทีเดียว แถมยังรักเดียวใจเดียว ส่งเสียแฟนสาวเรียน

สูงๆ ในขณะที่ตัว เขาเองจบมัธยมปลายและเป็นแค่เจ้าของร้านค้า

ขนาดกลางอย่างที่เห็นนี่ เอง 

 

 นายสนหลงทางไปตั้งสองสามชั่วโมงกว่าที่จะย้อนกลับมาสู่

เส้นทางเดิม คงเป็นเพราะว่าถนนที่ทอดขึ้นสู่ดอยสูงคล้ายคลึงกันหมด

จนคนต่างถิ่นซึ่งไม่คุ้นเคยแยกไม่ค่อยออก  

กระทั ่งจุดหมายปลายทางมาปรากฏขึ ้นกลางแสงโพล้เพล้ 

นายสนเคาะพวงมาลัยเบาๆ สีหน้าไม่ค่อยแน่ใจนัก เอมเสน่ห์ชะเง้อ
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แข่งกับเ พื่อนรัก แต่เธอก็ตัดสินใจลงไปส่ารวจรอบบริเวณก่อนใคร 

แล้วอย่างฉับพลันนั้นเองที่เธอปะทะเข้ากับสายลมระลอกหนึ่ง ราวกับ

ว่ามันรอต้อนรับการมาเยือนอยู่นานแล้ว  

ขณะที่กระแสอุ่นจัดสาดใส่เต็มร่าง เอมเสน่ห์พลันเกิดอาการ

วิงเวียนวูบหนึ่ง กะพริบตาตกใจเล็กน้อย รู้สึกคล้ายกับว่ามีคนดึงตัว

หรือผลักจนเซถอยหลังไปสองสามก้าว ครั้นเกือบจะร้องเรียกเพื่อนให้

ช่วยฉุดหรือดึงมือไว้หน่อย หมอกควันกลุ่มหนึ่งก็พวยพุ่งขึ้นตรงหน้า 

ปากหยักบางจึงเพียงแค่เผยอแล้วชะงักอย่างตื่นเต้น  

 "มาแล้วหรือ ฉันรอเธออยู่ตั้งนาน ขอบใจนะที่มาเสียที"  

 เ ส ีย ง เ ย ็น ลี ้ล ับ ก ัง ว านออกมาจ ากห ้ว งหมอกหนาตร งนั ้น 

เจ้าของเสียงปรากฏตัวตามหลัง เอมเสน่ห์เบิกตากว้าง จ้องเขม็งสาว

แปลกหน้าในชุดกระโปรงย้วยสีแดงเพลิง แขนกุดของตัว เสื ้อเผยให้

เห็นล่าแขนเรียวกับผิวที่ขาวซีด หล่อนดัดผมหยิกสั้นเป็นลอนใหญ่ ฉีด

สเปรย์แข็งตรึงผมทุกเส้นให้เข้ารูปและอยู่ทรงอย่างสวย เชื่อว่าเจอลม

แรงแค่ไหนก็ไม่ต้องหวั่น 

 "เอ้อ คุณ.. " 

 "ยินดีต้อนรับสู่ล่าพูนจ้ะเอมเสน่ห์"  

 "คุณคือ.. " 

 "คือสาวสวยระดับต่านานของที่นี่  ยังไม่ต้องเชื่อ ตอนนี้เลยก็ได้ 
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เพราะถึงยังไงเธอก็ต้องเชื่อจนได้"  

 สิ ้น ว าจ า เย ือก เย ็นหากแต่แฝงกระแสซุกซนดั ่ง ว ่า สะท้อน

ออกมาจากนิสัยแท้ๆ เรือนร่างกลางหมอกควันก็ค่อยเคลื่อนเข้าหา

อย่างอ้อยอ่ิง ภาพนั้นพลิ้วไหวนุ่มนวลดั่งระลอกคลื่น แขนขาวเรียวอ้า

ออกแล้วยื่นมาพร้อมกรีดนิ้วสวยงาม  

 เอมเสน่ห์หรี่ตาเพ่งภาพพิสดารแน่วนิ่ง อยากรู้ด้วยใจระทึกว่า

ทันทีที ่สองแขนนั ้นยื ่นมาถึง  จะเกิดอะไรขึ ้นกับตัว เองบ้าง  เพราะ

ลักษณะที่อ้าออกนั้น ท่าให้เดายากว่าหล่อนต้องการอะไร ระหว่าง

โอบกอดหรือหอบตัวเธอม้วนหายเข้าไปในมวลหมอกควันซึ่งแผ่ฟุ้ง

หนาแน่นตามหล่อนมาด้วย 

 ไม่เลย หล่อนไม่ท่าอะไรเลย นอกจากลอยร่างอันบางเบาดั่ง

ว่าไร้กระดูกยึดมาประจันหน้ากับเธอ อาภรณ์งดงามพลิ้วสะบัดแรงๆ 

กลางสายลมซึ่งจู่ๆ ก็จ่าเพาะต้องพัดเหวี่ยงหนักหน่วงอย่างไร้เหตุผล 

แล้วหล่อนก็ชมยิ้มๆ ขึ้นว่า 

 "ช่างสวยและมีเสน่ห์สมชื่อเหลือเกินนะจ๊ะเอมเสน่ห์"  

 "คะ"  

 "เอม เอม" 

 เอมเสน่ห์สะดุ้งโหยง ภาพพิสดารตรงหน้าหายวับไปเลย เธอ

กะพริบตาพลางรีบสืบเท้าไปข้างหน้าสองสามก้าวอย่างรนๆ กวาดตา
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กับหมุนตัวรอบทิศ  

 "ท่าอะไรน่ะ เรียกตั้งสองหนไม่ขานเลย"  

สาธวีตามมาเกาะไหล่แล้วถาม แต่ก็ช่วยกวาดตากับหมุนเป็น

วงเป็นเพ่ือน 

 "ไม่เห็นหรือ" เธอถาม สีหน้าเลิ่กลั่ก 

 "เห็นอะไรล่ะ"  

 "ก็. . " 

 "คุณคะ เชิญข้างในเลยค่ะ"  

 เอมเสน่ห์ยังไม่ทันได้ตอบกลับ สาวหุ่นโปร่งคนหนึ่งก็ปรากฏ

ตัวออกมาเชื้อเชิญขัดจังหวะผ่านเสียงนอบน้อมเข้าเสียก่อน สาวสวย

เลิกคิ้ว ค่อยรู้สึกตัวว่ายืนอยู่ในสวนเขียวชอุ่ม นายสนขับรถเข้ามาจอด

ในโรงรถด้านข้างเรียบร้อยแล้ว เอ.. ตั้งแต่เมื่อไหร่กัน เธอจ่าได้ว่าลง

จากรถเป็นคนแรก ตั้งใจส่ารวจรอบบริเวณให้ทั่วก่อนค่อยไปกดกริ่ง

หน้าประตูนี่นา 

 "ไปกันเถอะ"  

สาธวีสะกิดแขนเร่งแล้วเดินน่าไปก่อนด้วยความเกรงใจสาวใช้  

ไม่อยากเรียกแบบนั้นเลย เพราะดูจากการแต่งตัวแล้วหรูกว่าตนเสีย

อีก แต่กิริยาค้อมหัวค้อมตัวเชื้อเชิญเสียงอ่อนนอบน้อมเสียขนาดนั้นก็

คงเป็นอย่างอื่นไม่ได้ บางทีสาวใช้ในบ้านเศรษฐีอาจแต่งตัวดีอย่างนี้
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อยู่แล้วก็เป็นได้  

เอมเสน่ห์เดินตามหลังมาแบบงงๆ เธอเสยผมสองสามครั ้ง 

ระหว่างนั้นก็พยายามทบทวนเหตุการณ์ที่ เ พิ่งผ่านไปไม่ถึงอึดใจ แต่

เรียงล่าดับยังไงก็ไม่วายสับสนอยู่ดี เธอจ่าไม่ได้ว่ากลับขึ้นรถตอนไหน 

นายสนขับเข้ามาจอดสงบในโรงจอดตอนไหน ต้องมีบางอย่างขวาง

กั้นความทรงจ่าช่วงนี ้ไว้ หรือว่าจะเป็นช่วงที ่ เ ธอโดนสายลมอุ่นจัด

ระลอกนั้น 'พัดมาชน '  
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 ว่าแล้วเชียวว่าตนต้องเข้าใจคลาดเคลื่อนแน่ ที่แท้หล่อนก็

ไม่ใช่สาวใช้จริงๆ เพราะการแต่งตัวด้วยชุดกระโปรงผ้าไหมแพงหูฉี่

นั่นเองที่ฟ้องอย่างนั้น สาธวียิ้มสมใจที่ตนว้าวุ่นได้อย่างถูกเผงขณะฟัง

หล่อนแนะน่าตัวด้วยรอยยิ้มว่า  

 "ฉันชื ่อแว่นฟ้าค่ะ  เป็นหลานสา วของคุณย่าชลาลัยอีกคน" 

ตอนท้ายหล่อนหัวเราะข่าๆ  

 "ข่าอะไรคะ" สาธวีถามออกไป  

 "ข่าว่าต้องระบุให้ชัด เจนว่าอีกคน เพราะคุณย่ามีลูกหลาน

เยอะค่ะ นับไม่ถ้วน ทั้งที่ อุปการะไว้ที่นี่และที่ อ่ืน"  
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 'แว่นฟ้า ' ปรายตาไปส่ารวจวงหน้าเรียวผุดผาดของเอมเสน่ห์ 

เธอคนนี้คือหลานสาวแท้ๆ เกิดจากบุตรชายโดยสายเลือดของคุณย่า

ชลาลัย แต่แปลกดีที่หน้าตาไม่ค่อยละม้ายเลย มาแอบอ้างหรือเปล่าก็

ไม่ทราบ 

 "คุณคือ.. " 

 "เอมเสน่ห์ค่ะ" 

 เอมเสน่ห์ไม่ได้สวยอย่างเดียว เธออ่านสายตาคลางแคลงของ

คนส่ารวจออก จึงแนะน่าตัวพร้อมกับแสดงหลักฐานควบคู่กันในคราว

เดียว  ไม ่ม ีจ ุดประสงค์ฉ ีกหน้า  แต่เ พื ่อ ให ้การแนะน่าต ัว จบอย่า ง

กระชับและชัดเจนเท่านั้น  

 แว ่นฟ้า ยิ ้ม เ จื ่อ น เ ล ็กน ้อ ย  ใ จ เต ้น แ ร งขึ ้น เ มื ่อ ต ร ะหนัก ว ่า

หลานสาวแท้ๆ ค่อนข้างคมคายในความคิด ตาเรียวคู่นั้นก็คงแหลม

คม มองคนได้เก่งไม่เบา อย่างน้อยก็ฉีกใจหล่อนไม่ผิด  

 "ฉันขอโทษค่ะ" หล่อนกล่าวออกไปเต็มเสียง "ยอมรับว่าเสีย

มารยาทที่ระแวงในตัวคุณ แต่.. "  

 "ฉันเข้าใจค่ะ คุณย่าอยู่ที่นี่หรือคะ"  

 "เรือนอ้างว้างค่ะ ที่นี่ เป็นบ้านใหญ่ เราทุกคนอยู่รวมกัน เอ้อ  

ฉันหมายถึงหลังจากที่คุณย่าเข้าโรงพยาบาล เราเดินทางมารวมตัวกัน

ที่นี่  แล้วผลัดเปลี่ยนกันไปเฝ้าท่านที่โรงพยาบาลน่ะค่ะ"  
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 " ชื ่อ เ ร ือนแปลกนะคะ  ฟัง แล ้ว ไ ม ่น ่า ไปอยู ่เ ล ย "  ส า ธ ว ีตั ้ง

ข้อสังเกต 

 "คุณย่าเป็นคนตั้งชื่อเรือนเองค่ะ ท่านบอกว่ามันกลมกลืนกับ

ชีวิตของท่านดี" 

 "แปลกจัง  ลูกหลานห้อมล้อมตั้งมากมาย ท่านไม่น่าจะรู ้สึก

แบบนั้นได้นะคะ"  

สาธวีก็ยังคงปรารภฉงนต่อไป แว่นฟ้าไม่ตอบเพราะฟังออกว่า

ประโยคนั ้นไม่ใช่ค่าถาม เป็นแต่เพียงข้อสงสัย เล็กๆ น้อยๆ หล่อน

เหลียว ไปยิ ้มกับทายาทโดยสายเลือดที่ย ัง ใช้สายตาขรึมส่ารวจทั ่ว

บริเวณอย่างเงียบๆ แต่สักอึดใจเธอก็ค่อยถามขึ้นว่า  

 "ถ้าอย่างนั้นฉันก็คงต้องอยู่ที่นี่ด้วย"  

 "ค่ะ ฉันสั่งเด็กจัดห้องพักให้แล้ว เป็นห้องใหญ่ปลายปีกซ้าย ดี

จังนะคะ บังเอิญว่าคุณพาเพ่ือนมาด้วย"  

 สาธวีไม่ขัดการสนทนาเพราะถูกใจในความสวยผุดผาดของ

แว่นฟ้า ใบหน้าหล่อนสดใสเหมือนท้องฟ้าย ามเช้าตรู่ ดวงตากลมโต

แวววาว ปากหยักบางแต้มลิปสติกสีชมพูอ่อน ฟันขาวสวยเรียงเป็น

ระเบียบ ไม่แน่ใจว่าธรรมชาติให้มา หรือไปดัดจากร้านแพงๆ แต่เอา

เป็นว่าสวยไม่มีที่ติ อยากรู้จังว่าหล่อนแต่งงานหรือยัง  

 "ยังค่ะ" แว่นฟ้าตอบเต็มเสียงกลั้วหัวเราะเมื่อแขกถามตรงๆ 
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"ฉันยังไม่พร้อม คุณย่าให้ทุนไว้ก้อนหนึ่งส่าหรับเรียนต่อปริญญาเอก"  

 "โอ้โฮ นี่ เราก่าลังจะมีเพื่อนเป็นด็อกเตอร์ เขียวหรือนี่"  สาธวี

สัพยอกพลางหันไปประสานตาขรึมของเอมเสน่ห์  

 "ยังเอาแน่นอนไม่ได้หรอกค่ะ ต้องรอดูอาการคุณย่าก่อน เอ้อ 

เชิญที่ห้องพักค่ะ ฉันจะพาไป"  

 การสนทนาพอเป็นพิธีระหว่างสองฝ่ายจบลง เอมเสน่ห์หมด

อารมณ์ครึกครื้นเพราะยังหมกมุ่นกับปริศนาว้าวุ่น เธอเดินตามหลังรั้ง

ท้าย  

และทันทีที่ย่างขึ้นบันไดขั้นแรก พวยหมอกขาวขุ่นก็พลันฟุ้ง

กระจายขึ้นปกคลุมระเบียงชั้นบน เธอรีบเงยขึ้นไปดู แล้วพลันผงะกับ

ร่างสาวสวยในชุดกระโปรงย้วยสีแดงเพลิงคนเดิม หล่อนยืนเกาะราว

ด้วยท่วงท่าสงบและส่งยิ้มลงมาทักทาย  

 "อุ๊ย"  

เพราะมัวแต่ตกตะลึง เอมเสน่ห์จึงสะดุดขั้นถัดมา ตัวซวนพาน

ชนเพ่ือนเกือบล้มไปอีกคน 

 "เป็นอะไร"  

สาธวีถาม สงสัยเต็มแก่แล้ว เอมเสน่ห์แปลกๆ ไปตั้งแต่มาถึง

ที่นี่  สายตาดูมีความกังวลบางอย่าง  

 "ไม่มีอะไร คงตื่นเต้นไม่หาย"  
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 เธออ้อมแอ้มปดเพื่อนพลางเหลือบขึ้นไปดูบนระเบียงอีกครั้ง 

มันว่างเปล่าไร้กลุ่มควันปริศนาแล้ว ราวตรงนั้นก็ปราศจากร่างสาว

สวยอีก ขณะขึ้นมาหยุดจ้องเขม็งจนแน่ใจว่าไม่มีอะไรปรากฏขึ้น เธอ

จึงสรุปแกนๆ ไว้ก่อนว่าตาฝาดไปเอง แต่แปลกที่บทสรุป กลับไม่ช่วย

ให้สบายใจขึ้นเลย 

 

 สาธวีไม่ค่อยตื่นเต้นกับทิวทัศน์เมืองเหนือเท่ากับเอมเสน่ห์

ซึ่งเป็นสาวกรุงเทพ เธอยึดระเบียงโปร่งจับจ้องม่านหมอกลอยไปลอย

มา ท้องฟ้าสีอึมครึมแต้มก้อนเมฆแตกกระจายเป็นวงเล็กๆ คล้ายส่าลี

ก้อน ที่ถูกใจมากที่สุดก็คือสายลมอ่อนๆ ที่พัด ระรวยผ่านไปผ่านมา

ตลอดเวลา เธอยืนตากได้นานโดยไม่รู้สึกหนาว จนเพ่ือนรักต้องเรียก  

 "เข้ามาได้แล้ว ตากนานๆ เดี๋ยวไม่สบายนะ"  

 เธอทิ้งภาพงดงามใต้แสงอึมครึมไว้ข้างหลัง ย้อนกลับเข้ามานั่ง

พับขาบนพื้น ดูเ พื่อนสาวจัดเสื ้อผ้า เข้าตู้ คุยเจื ้อยแจ้วถึงแว่นฟ้าไป

ด้วย 

 "สาว่า เธอสวยมาก เฮ้อ  ไม่น่ามาด้วย เลย ท่า ให้เสียความ

มั่นใจลงไปโข ต้องไม่แนะน่าให้เธอรู้จักกับป๋า"  

 "บ้าหรือเปล่า  ท่าทางคุณแว่นฟ้าดูคงแก่เรียนจะตาย คงไม่

สนใจป๋าของสาหรอก อีกอย่าง  ไหนคุยว่าป๋ารัก เดียวใจเดียวไม่ใช่
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หรือ" 

 "แหม ผู้ชายก็อย่างว่าแหละ รักเดียวใจเดียวก็เรื่องหนึ่ง มีไขว้

มีเขวก็เรื่องหนึ่ง ของมันเกิดขึ้นได้"  

 "ใช่ เพ่ือนเธอพูดถูก" 

 เอมเสน่ห์หันขวับไปตามเสียงเย็นเนิบ เธอเบิกตากว้างขยับตัว

ปุบปับจนเนื้อขาเสียดสีกับพื้น แต่โชคดีที่สาธวีไม่เห็น และไม่ได้ยิน

เสียงผิดปกติ หล่อนง่วนกับการรื ้อค้นข้ าวของในกระเป๋าสะพายใบ

เล็กอีกใบ และนั่งหันหลังให้บนเตียง  

 "ผู้ชายรักเดียวใจเดียวมีอยู่จริง แต่อาการไขว้เขวเมื่อเจอสาว

สวยก็เกิดขึ้นได้ และบางครั้งนะ ความเผลอไผลนั้นก็เอาชนะความ

มั่นคงได้อย่างน่าเคียดแค้น"  

 "แต่ฉันไม่เห็นด้วย ถ้ารักเดียวใจเดียวจริง ก็ต้องมีความมั่นคง

เป็นที่ตั้ง จะยอมให้ความเผลอไผลเอาชนะง่ายๆ ได้ยังไงกัน"  

 "ฉันถึงบอกว่าบางครั้งยังไงล่ะ เพราะมันไม่ได้เกิดกับทุกคน

เสมอไป แค่บางคน" 

 "น้่าเสียงคุณเหมือนสงสารเขานะคะ"  

 "สงสารตัวเองด้วยที่ต้องไปเจอผู้ชายจิตใจโลเลอย่างเขา แต่

ฉันก็ลงโทษเขาไปแล้ว อย่างสาสมด้วยนะ" 

 "ยังไงคะ" 
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 เอมเสน่ห์กะพริบตา รู้สึกเหมือนว่าถูกขังอยู่ในอุโมงค์มืดอันลี้

ลับ ขณะก่าลังมะงุมมะงาหราหาทางออกก็พลันเกิดเสียงสะท้อนก้อง

กังวานขึ้นเบื้องหน้า แล้วเพียงอึดใจ แสงล่าใหญ่ก็สาดเข้ามาส่องสว่าง  

 "อาหารค่่าตั้งโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ เชิญคุณคนสวยทั้งสอ งลง

ไปรับประทานได้แล้ว"  

 แว่นฟ้ากล่าวเชื้อเชิญเสียงนุ่มนวล ผายมือทะเล้นด้วย หล่อน

ยิ้มกว้างกับสาธวี แต่สายตาที่เลื ่อนไปตรึงวงหน้า เรียบเฉยของเอม

เสน่ห์กลับฉายแววครุ่นคิด เธอจ้องผนังห้องท่าไมเขม็งเชียว ราวกับว่า

มีบางอย่างปรากฏอยู ่ตรงนั ้น  ท่าทางก็เหมือนว่า ไม่รับ รู ้การเข้ามา

เยือนของหล่อน หรือกระทั่งเสียงเชื้อเชิญอ่อนหวานก็ดูว่าเธอไม่น่าจะ

ได้ยิน 

 "คุณเอมเสน่ห์คะ" หล่อนเรียกเบาๆ พลางเบี่ยงตัว เล็กน้อย

เพ่ือให้สาธวีเดินผ่าน 

 "คะ" เอมเสน่ห์ขานรับอย่างงงๆ  

 "มีอะไรหรือเปล่าคะ ฉันพอช่วยอะไรได้บ้างไหม"  

 หลานสาวแท้ๆ ของคุณย่าชลาลัยส่ายหน้า เธอเลิกคิ้วฉงนเมื่อ

สาธวีเร่งส่าทับให้ลงข้างล่าง แว่นฟ้าคาดไว้ไม่ผิดเลย เธอไม่รู้สึกตัวสัก

นิดว่าหล่อนเข้ามาตอนไหน หรือหล่อนพูดอะไรบ้างก่อนหน้านั้น  

 "เอ้อ คุณแว่นฟ้าเคาะประตูก่อนเข้ามาหรือเปล่าคะ"  
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 สาธวีตาโตกับค่าถามพิสดาร เอมเสน่ห์เป็นอะไรไป  ถามชุ่ยๆ 

แบบนั้น แว่นฟ้าอาจเข้าใจผิด นึกไปว่าตนถูกต่าหนิว่าไร้มารยาทน่ะสิ  

 "เฮ้ย" เพ่ือนคนสวยรีบตีแขน เอียงหน้าเอ็ดแผ่ว "ไปถามอะไร

อย่างนั้น เคาะสิ ท่าไมจะไม่เคาะ ดังด้วย"  

 "ขอโทษค่ะ"  

เอมเสน่ห์เสียงแห้งมาก เธอเสยผมว้าวุ ่นสองสามครั ้ง  เม้ม

ปากข่มความสับสนล้นทรวง  

 "ไม่เป็นไรค่ะ เชิญค่ะ ฉันปิดประตูให้เอง"  

 สาธวียิ ้มหวานแทนขอบคุณ เจ้าของบ้านต้อนรับขับสู ้ดีมาก 

ไม่มีที่ติเลยก็ว่าได้ แต่เพื่อนสาวชาวกรุงของหล่อนนี่สิที่ประหลาดไป 

คงต้องหาเวลาเหมาะๆ ถามไถ่ให้หายข้องใจสักหน่อย  

 "อุ๊ย เอม"  

หล่อนอุทาน ทุกความคิดแตกเปรื่องไปด้วย ตกใจเล็กน้อยเมื่อ

ควงแขนเพ่ือนสาวแล้วกระทบเนื้อเย็นเฉียบ  

"ไม่สบายหรือเปล่าท่าไมตัวเย็นเจี๊ยบ"  

 "ยืนตากลมนานไปหน่อยไง ท่า ไมต้องเสียงดัง  คนอื่นตกใจ

หมด" 

 ครั้นพอลงมาถึงข้างล่าง เอมเสน่ห์ก็ค่อยนึกขึ้นได้ว่ายังไม่ได้

โทรรายงานความเคลื่อนไหวต่อบิดา เธอพยักพเยิดให้เพื่อนสาวเข้า
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ห้องอาหารไปก่อนพลางปลีกตัว เลี ้ยวไปหยุดตรงซอกทางเดินแคบ 

เท้าข้อศอกบนปากแจกันไม้แกะสลัก กดเบอร์ปลายทาง แล้วยกแนบ

หูรอฟังสัญญาณคนรับ 

 

 เสียงฝีเท้าม้าควบคึกคักวนไปเวียนมาไม่ห่างห้องนอนปลุก

เอมเสน่ห์ตื่นขึ้นมาเงี่ยหูฟังอย่างแปลกใจ สาธวีหลับปุ๋ย ผ้าห่มคลุมมิด

ถึงคอ ครองหมอนข้างไปคนเดียวอีกต่างหาก เธอยิ้มเอ็นดูเล็กน้อย 

แอบบีบจมูกเบาๆ เ พื่อนรักก็แค่นิ ่วหน้าย่นจมูกส่ง เสียงฟุดฟิดแล้ว

หลับสบายต่อไป 

 หน้าระเบียงโอบล้อมด้วยอากาศชื้น บนท้องฟ้าไร้แสงเดือน

ดาว ทั ้งผืนมืดตื ๋อชวนวัง เวง ลมหนาวพัดเฉื ่อยปั ดปอยผมข้างแก้ม 

เอมเสน่ห์เกี่ยวออกเผยผิวแก้มเนียนและขาวสะท้อนเป็นเงาในวงสลัว 

เธอมองลงข้างล่างแล้วค่อยสะดุ ้งกับการปรากฏตัวของสาวสวยคน

เดิม หล่อนนั่งสง่าบนหลังม้า โปรยยิ้มขึ้นมาทักทาย   

 "เบื่อไหมเอมเสน่ห์ กว่าจะเช้าก็อีกสองสามชั่วโมง คุณย่าเธอ

ยังรอได้อีกหลายวัน ลงมาขี่ม้ากับฉันไหม" 

 "กลางดึกนี่น่ะหรือคะ"  

เอมเสน่ห์ถามลงไป สายตาเพ่งเฉพาะฝีเท้าม้าที ่ เคลื่อนเป็น

จังหวะนุ่มนวล 
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 "มีหลายเรื ่องทีเดียวที่มักจะเกิดขึ้นตอนกลางดึก จากนั้นก็ดู

เหมือนว่าจบลง ทั้งที่บางครั้งก็แค่รอเวลาจบ"  

 "คุณพูดเรื่องอะไรคะ แล้วคุณเป็นใคร ฉันว่าไม่ปกติเลยที่คุณ

มักจะปรากฏตัวให้ฉันเห็นอย่างกะทันหันเสมอ"  

 "กลัวฉันหรือ นิสัยของใคร พ่อหรือแม่"  

 เสียงถามนั้นแฝงกระแสเยาะ หล่อนหัวเราะขณะกุมบังเหียน 

กู่ร้องเบาๆ เส้นเสียงพลิ้วคล้ายกระดิ่งใบจิ๋วก่าลังสั่นครืนๆ กลางสาย

ลม ท่วงท่าดูองอาจสง่างาม แต่ที่แปลกก็คือหล่อนยังสวมชุดกระโปรง

ย้วยสีแดงเพลิงตัวนั้น 

 "ฉันขี่ม้าเก่ง มีคอกม้าด้วย เลี้ยงม้าไว้เป็นร้อยๆ ตัวเชียวนะ 

สมัยนั้นน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักคอกม้าของฉัน"  

 เอมเสน่ห์เก็บความสงสัยแล้วตั้งใจฟังสาวปริศนาโอ้อวดด้วย

รอยยิ้ม หล่อนช่างสวยเหลือเกิน ดวงตาคมกริบเปล่งป ระกายเจิดจ้า

ทรงอ่านาจ หล่อนยักคิ้วหลิ ่วตายั ่วยุให้เธอรีบลงไปร่วมสนุก แต่ไม่

ดีกว่า เพราะเธอขี่ม้าไม่เป็น  

 "ปู่ของเธอก็ขี่ไม่เป็น ถ้ามีโอกาสเจอเขา ก็ลองถามเขาดูว่าเขา

เก่งได้เพราะใคร" 

"ปู่ " 

เอมเสน่ห์เลิกคิ้วพร้อมอุทาน ชั่วเสี้ยวนาทีที่ละสายตาไปดูเงา



30 ตามรอย..คร่า  ***  รัชนีกานต์ 

 

วูบไหวของกิ่งไม้ในที่มืด ภาพทุกภาพและเสียงทุกเสียงข้างล่างก็พลัน

หายวับไป เธอบอกไม่ถูกว่ารู้สึกยังไง นอกจากอ้าปากค้าง ตาโต และ

ส่ายหน้าว้าวุ่น  

"คุณคะ"  

เธอตะโกนเรียกพร้อมกับสาวเท้ารนๆ ย้ายไปหยุดอีกมุมพลาง

เพ่งลึกเข้าไปในความมืด เมื่อคนกับม้าหายไป สนามหญ้าตรงนั้นก็ว่าง

เปล่า 

"ฝนจะตกแล้ว เธอรีบกลับเข้าข้างในเถอะ อย่าพยายามมอง

หาฉันให้เหนื่อยเลย ถ้าฉันไม่ให้เจอ เธอก็ไม่มีวันได้เจอ และถ้าฉัน

ต้องการให้เธอเจอ ไม่ว่าเธอจะเต็มใจหรือปฏิเสธ เธอก็จะเห็นฉันใน

รูปแบบที่ฉันอยากให้เห็น" 

ฟ้าร้องครืนมาพร้อมกับประกายสีเงินแลบแปลบพาดผืนฟ้ามื ด 

เอมเสน่ห์เงยขึ้นดูแวบหนึ่ง จู่ๆ ก็เย็นวูบบนท่อนแขน พอก้มลงดู  ก็พบ

หยดฝนสองสามหยด ขณะเขม็งจ้องอย่างว้าวุ่น ห้วงสมองก็เผชิญเข้า

กับกลุ ่มหมอกควันของปริศนา  พวยอันหนาและสูง ใหญ่ประหนึ ่ง

ก่าแพงเช่นนั้น คงยากจังที่จะให้เธอพุ่งทะลวงฝ่าออกไปโดยไม่มีใคร

ช่วย 

 

 เอมเสน่ห์หลับไม่ลงอีกแล้ว เธอนั่งกอดอกหมกมุ่นกับสิ่งที่
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เจอนับแต่เหยียบย่างมาถึงที ่นี ่  สาวสวยคนนั้นเป็นใคร ท่าไมท่าตัว

ลึกลับผลุบ โผล่เหมือนไม่ใช่คน นึกจะมาก็มา  บทจะไปก็ไป  ไม่ทิ ้ง

ร่องรอยให้ตามหา  

 "ไม่ใช่สิ" เธอพูดกับตัวเอง กะพริบตาครุ่นคิด "เธอทิ้งร่องรอย

ไว้ ค่าพูดแปลกๆ ของเธอไง เธอรู้จักคุณปู่ด้วย"  

 น่าเสียดายที่เวลานี้ดึกเกินกว่าที่จะโทรกลับไปถามบิดา เธอ

ลุกเดิน และยังกอดอกเคร่งขรึม สายตากวาดไปกวาดมาบนพื้นห้องที่

ปกคลุมด้วยแสงสลัว ตระหนักว่ายามจิตใจไม่สงบเช่นนี้ ครุ ่นคิดให้

สมองแตกก็คงไม่เกิดประโยชน์  

 "เอม เป็นอะไร ผิดที่หรือ"  

สาธวีตื่นเงียบๆ หล่อนขยี้ตางัวเงีย หยิบนาฬิกาข้อมือมาเพ่งดู

เวลา  

"โอ้โฮ นี่มันตีสามกว่าแล้ว ได้หลับสักงีบหรือยัง"  

 "ยังเลย แค่เคลิ้มๆ ก็มี. . "  

 "มีอะไร" เ พื่อนรักผลักผ้าห่มออก คลานลงมานั่ง เก้า อี้ปลาย

เตีย ง  "นี ่ส าก็สงสัย อยู ่นะ  ว่าจะถามอยู ่หลายทีแล้วละ แต่ยัง ไม่มี

จังหวะเหมาะ" 

 "ถามอะไร" 

 "ถามว่าเป็นอะไรไง ตั้งแต่มาถึงแล้ว เอมดูแปลกไป ชอบมอง
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อะไรก็ไม่รู้นิ่งๆ เหมือนว่าตรงนั้นมี.. "  

 "ใช่ มี" 

 เอมเสน่ห์ไม่ปิดปังเพ่ือนสนิท เธอเล่าทั้งหมดที่ประสบสลับกับ

ถอนใจกลัดกลุ้มคั่นเป็นช่วงๆ สาธวีหายง่วงเป็นปลิดทิ้ง หล่อนไม่กลัว

ผี เคยฟัง เ พื่อนในกลุ่ม เล่า เรื ่องลี้ลับเหนือธรรมชาติท่านองนี ้บ่อยๆ 

รวมทั้งเรื่องนี้ หล่อนก็มองแบบนั้น  

 "มองแบบนั้นก็แสดงว่าสาวสวยคนนั้นไม่ใช่คน เธอเป็นผีหรือ" 

เอมเสน่ห์ถามย้อนสอดรับกับข้อคะเนที่เพ่ือนเปรย  

 "ก็ถ้าเธอเป็นคน ท่าไมสาหรือคนอื่นๆ ไม่เห็นเธอ นี่ก็แสดงว่า

เธอเจาะจงปรากฏตัวให้เฉพาะเอมเห็นคนเดียว"  

 สาธวีเลื ่อนสายตาตามจังหวะเคลื ่อนไหวของเพื่อนรัก เอม

เสน่ห์ก่าลังกลัว แน่ละ สิ่งที่ เจอไม่ปกตินี่  มีสาวสวยสวมชุดกระโปรง

ย้วยสีแดงเพลิงปรากฏตัวทักทายตั้งแต่ย่่า โพล้เพล้ยันดึกสงัดแบบนี้  

เป็นหล่อนก็สยองไม่หยอกอยู่หรอก  

 "อาจไม่มีอะไรก็ได้ ที ่นี ่ ตั ้งอยู ่บนดอยสูง  ห่า ง เมือง  ห่างคน

พลุกพล่าน สาว่าเป็นเรื่องปกติที่จะมีสิ่งลี้ลับแอบแฝงอยู่"  

 หล่อนลุกตามมาโอบไหล่ กล่าวประโยคดีๆ ปลอบโยนและหัน

เหความกลัวในใจ เพื่อนรักยังคงกอดอกเคร่งขรึม เห็นอิริยาบ ถแบบ

นั้นเข้า ก็ชวนให้รู้สึกเหมือนว่าสาวน้อยผู้ร่าเริงคนเดิมก่าลังจะหายไป  
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 "ไม่เอาน่า" หล่อนเขย่าไหล่เรียกขวัญและก่าลังใจ "เอมที่สา

รู้จักไม่ใช่คนหมกมุ่นครุ่นคิดแบบนี้นี่นา"  

 "ก็ไม่ถึงกับหมกมุ่นครุ ่นคิด  แค่กลัวๆ นิดหน่อย ไม่เข้าใจว่า

ท่าไมเธอคนนั้นเลือกที่จะปรากฏตัวให้เอมเห็น พูดถึงคุณปู่คุณย่า ถ้า

เธอแก่สักหน่อย ก็อาจเดาว่าเธอเป็นเพ่ือนสนิทที่จากไปก่อน แต่นี่ เธอ

ก็ยังสาวอยู่ เลย สวยเด็ดขาดด้วย"  

 "ยืนหาค่าตอบตรงนี้จนเช้าก็เปล่าประโยชน์ นอนเก็บแรงไว้

เฝ้าอาการคุณย่าดีกว่า ไปเถอะ เหลืออีกสามสี่ชั่วโมงพระอาทิตย์จะ

ขึ้นแล้วนะ ข่มตาหลับให้ได้สักงีบก็ยังดี"  

 เอมเสน่ห์ไม่ดื้อรั ้นกับทางตัน เธอเดินตามแรงลากซนๆ ของ

เพื่อนรักตรงขึ้นเตียง ล้มตัวลงนอนเลย อดหัวเราะไม่ได้ที่อีกฝ่ายโปะ

ผ้าห่มใส่หน้า ท่าให้ความมืดครอบง่าชั่วขณะ  

 

 ความมืดช่วยซ่อนความลับให้หนุ่มสาวคู่หนึ่งที่แอบนัดเจอ

กัน ใน โ ร งแรมอันห่า ง ไกล  ทั ้ง สองมีเ วลาน้อยจึง เ ร ่งบ ริหารความ

ปรารถนาอย่างรีบรน เสียงหอบกระเส่า เค้นประสานกันอย่างหนัก

หน่วงสอดรับกับจังหวะที่กายเปลือยสามัคคีกันกระแทกกระทั้นถาโถม  

เหงื ่อพิศวาสหยดจากปลายคางบุ ๋มของฝ่ายชายต้องลงบน

แก้มแดงปลั่งของฝ่ายหญิงซึ่งก่าลังเร่าร้อนล้นปรี่ วงหน้าผุดผาดยู่ย่น
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ดั่งว่าทรมานเจียนตาย นิ้ว เกร็งแข็งขยุ้มไหล่ใหญ่และมั่นคง หล่อน

กรีด เสียงแหบพร่าขาดห้ว งดั ่ง ใจจะขาดพลางปลดปล่อยความสุข

ระคนสยิวสุดขีดพุ่งทะยานออกไป เ พื่อให้มันคายละอองเสียวซ่าน

อ่อนหวานลงมาพร่างพรม 

 "ฉันมีความสุขที่สุด"  

หล่อนสารภาพกระเส่าโดยยังไม่หยุดขยับจังหวะที่ค่อยๆ อ่อน

ล้าลง 

 "ผมก็มีความสุขที่สุด รักคุณที่สุด"  

 เสียงทุ ้มห้าวของฝ่ายชายดังแทรกในซอกคอที ่ฉ่่าด้วยเหงื ่อ

พิศวาสของฝ่ายหญิง  เขาสอดแขนใหญ่โอบรัดล่าตัวระทวย หดวง

บังคับให้ผิวลื ่นอมชื ้นบดเบียดกับเนื้อแกร่งร้อนที่เต้นระริกด้วยแรง

ซาบซ่าน  

 กลางล่าตัวยังไม่หยุดนิ่ง ทั้งสองไม่ยอมคลายเยื่อใยผนึกลึกซึ้ง

ดั ่งว่าอาลัยอาวรณ์ ฝ่ายชายเพียงแค่พักเว้นหวัง เค้นพลังรักขุมใหม่ 

ฝ่ายหญิงก็ดั่งว่าเดาใจออกจึงตั้งมั่นรอท่าอย่างเต็มใจ  

 "ผมจะหาทางคุยกับแม่เลี้ยง ผมทนไม่ไหวแล้ว ไม่อยากแอบ

เจอกับคุณแบบนี้ อีกแล้วชลาลัย"  

 "ฉันก็เหมือนกันค่ะ ฉันเฝ้ารอวันที ่เราจะได้อยู่ด้วยกันอย่าง

เปิดเผย เร่งให้มันมาถึงเร็วๆ โอ.. ฉันรักคุณค่ะ"  
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 ท้าย เสียงสะท้านพร่าละล่่าละลัก เมื ่อคู ่สว าท เคลื ่อนความ

บึกบึนลึกเข้ามาประกาศพลังอันแข็งแกร่ง ล่าตัวในวงรัดของท่อนแขน

ค่อยแอ่นโค้งอย่างซาบซ่าน หล่อนประคองศีรษะใหญ่ ขยี้ เรือนผมชื้น

อย่างหลงใหล เขาปรนเปรอน่ารัก หายใจแรงๆ รดหน้าผาก กระทั่ง

มันร้อนจัดขึ้น เขาจึงค่อยย้ายหล่อนขึ้นคร่อม แล้วยกหน้าที่ควบคุม

จังหวะให้รับผิดชอบ 

 "โอ..  ที่รัก ชลาลัยของผม โอ.. อย่างนั้นที่รัก ผมหลงใหลคุณ

ที่สุด คุณเก่งมาก เก่งที่สุด"  

 "ค่ะ คุณก็เก่ง ฉันรักคุณ ใจจะขาดอยู่แล้วที่ต้องพรากจากคุณ

ในอีกไม่กี่ชั่วโมง โอ.. ประภาสขา ฉันต้องการคุณ"  

 หนุ่มสาวครวญครางประสานกัน ผลัดแลกจูบกระหายในกัน

และกันอย่างบ้าคลั่ง ในเรือนร่างปะทุร้อนด้วยไฟราคะ ไอระอุบีบคั้น

ให้เกิดความต้องการปลดปล่อยอย่างแรงกล้า ความเงียบไม่ถึงอึดใจ

ถูกคลื่นเสียงกระสันอันคมกริบฉีกเป็นริ้วๆ ท่ามกลางพายุกาม  

สองกายเปลือยหมกมุ่นในอารมณ์อันเพริด บนเพดานก่อเกิด

เงาเคลื่อนไหวด้วยท่วงท่ารักอันเย้ายวน ลีลารัญจวนชวนเสียวซ่าน

รุดหน้าไปอย่าง เมามันเจือดุเดือด ตราบจนกระทั่ง เสียงค่ารามของ

ฝ่ายชายกระอักระเบิดปะปนกับเสียงกรีดร้องโหยหวนแทบขาดใจของ

ฝ่ายหญิง ทุกเส้นเงานั้นจึงค่อยๆ สงบและนิ่งไปเอง  
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เช่นเดียวกับเอมเสน่ห์ เธอนอนนิ่งกับหายใจแรง มือสั่นระริก

ค่อยลากผ้าห่มลงคลุกทรวงกระเพื่อมซาบซ่าน ทั่ววงหน้าปรากฏเม็ด

เหงื่อผุดแวววาว ริมฝีปากแห้งผากเผยอนิดๆ ตาเรียวทอดทื่อขึ้นไป

บนเพดานที่วูบไหวด้วยเงาไม่เป็นรูปทรง มันช่างแตกต่างกันอย่างลิบ

ลับกับเงาในม่านหมอกกลางความมืดใต้ผ้าห่ม  

เธอหลับตาปิดกั้นความตื่นเตลิดของอารมณ์ นิ่งค้างไว้ชั่วนาที

จึงค่อย เปิด เปลือกตาช้าๆ  เหลียว ไปดูเ พื ่อนรักที ่หลับสนิทอย่างมี

ความสุขพลางกลืนน้่าลายว้าวุ่น มือยังไม่หายสั่นเลื่อนมาลูบคลึงทรวง

อกที่ยังกระเพ่ือมไม่สร่าง บอกไม่ถูกว่าสะท้านใจกับเหตุผลไหนกันแน่  

ระหว่างบทรักโจ๋งครึ่มกับ 'ชื่อของคู่รัก ' 

 


