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พรรัมภามองไปรอบ  ๆ  ตัว หล่อนไม่เห็นอะไรนอกจากหมอกหนาทึบ  

หล่อนไม่รู้ว่าตนเองอยู่ที่ไหนและกำลังจะทำอะไร สิ่งที่หล่อนรู้มีเพียงสิ่งเดียว 

เท่านั้น...ความกลัว! แต่จะกลัวอะไรหรือกลัวใคร...หล่อนไม่รู้

หญิงสาวค่อย  ๆ  ก้าวเท้าไปข้างหน้าทีละก้าวอย่างระมัดระวัง เพราะแม้แต่ 

พื้นยังถูกหมอกหนาปกคลุมจนมองอะไรไม่เห็น เดินไปทีละก้าว...ทีละก้าว... 

จนกระทั่งมีแสงไฟริบหรี่จุดหนึ่งปรากฏขึ้นในม่านหมอก...

พรรัมภาค่อย ๆ เดินเข้าหาแสงสว่างจุดนั้น เหมือนแมลงเม่าบินเข้าหาแสงไฟ

เดินเข้าหาระยะหนึ่ง จึงเห็นว่าแสงนั้นเคลื่อนเข้ามาหาหล่อนเช่นกัน เมื่อ 

ทั้งสองฝ่ายเข้าใกล้กัน หญิงสาวจึงเห็นว่าแสงไฟนั้นคือเทียนสีขาวเล่มใหญ่  

มีชายหนุ่มแต่งกายด้วยชุดสูทสีเทาเป็นคนถือ...เป็นชายหนุ่มที่หล่อและสมาร์ต 

ระดับพระเอกละครทีวี

“พรรัมภา ตามเรามา” ชายหนุ่มชุดเทาเอ่ยเสียงกังวาน

“คุณเป็นใคร” หญิงสาวถาม

“เราคือยามะ บริวารแห่งท่านชายวัญจนะ” เขาตอบ

“แล้วจะพาฉันไปไหน” หญิงสาวถามอีก
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แต่คราวนี้เขาไม่ตอบ เพียงเดินนำหน้าไป

พรรัมภาได้แต่เดินตาม แต่ดูเหมือนการเดินธรรมดา  ๆ  ของเขานั้นช่าง 

รวดเร็ว จนหญิงสาวต้องวิ่งตาม ทำให้หล่อนไม่อาจสนใจรอบข้าง จึงไม่รู้ว่า 

รอบข้างเปลี่ยนแปลงไปตั้งแต่เมื่อไหร่ พอเขาหยุดเท้า หล่อนก็เหนื่อยหอบ  

และเห็นว่าตนเองอยู่ในสวนดอกไม้ของบ้านหลังใหญ่เหมือนปราสาทราชวัง

ยามะหันมาทางหญิงสาว ออกคำสั่งว่า “ตามเรามา”

เขาถือเทียน เดินนำไปยังประตูบานหนึ่งซึ่งเป็นสีดำ ตัดกับตัวบ้านสีขาว 

อย่างสิ้นเชิง เขาเคาะประตู และรายงาน “ท่านชาย ข้าพานางมาแล้ว”

“เข้ามาได้” เสียงเอ่ยอนุญาตจากในห้อง ทุ้มนุ่ม ไพเราะน่าฟัง แต่ทรง 

อำนาจอย่างบอกไม่ถูก

พร้อมกับเสียงนั้น บานประตูสีดำใหญ่โตแกะสลักลวดลายสวยงามก็เปิด 

อ้าออก ยามะเดินนำเข้าไป ทำให้หญิงสาวก้าวตามอย่างไม่ทันคิดอะไร

ห้องที่หล่อนก้าวเข้ามา เป็นสีดำ ไม่ว่าฝาผนัง เพดาน หรือเครื่องเรือน 

ล้วนเป็นสีดำ แม้แต่ผ้าม่านและโคมระย้าก็เป็นสีดำ มีเพียงแสงจากเทียนสีขาว 

ที่ยามะนำมา ส่องสว่างให้เห็นสภาพในห้องที่ตกแต่งหรูหรา และชายคนหนึ่ง 

ที่นั่งไขว่ห้างอยู่บนเก้าอี้นวมสีดำ ยามะที่ว่าหล่อระดับพระเอกแล้ว เมื่อเทียบกับ 

ชายในสูทสีดำคนนี้ก็ยังด้อยกว่าจนห่างไกล

“เจ้าไปได้” ชายในสูทดำพูดกับยามะ

“ขอรับ ท่านชาย” ยามะเอ่ยพลางค้อมศีรษะ วางเทียนในมือลงบนโต๊ะ 

กระจกสีดำตรงหน้าชายในสูทดำ ก่อนจะเดินออกไปจากห้องนั้นและปิดประตูให้

เสียงปิดประตูเบา ๆ กลับทำให้พรรัมภาสะดุ้ง เพราะภายในห้องนั้นดูวังเวง 

และเงียบเหงาอย่างประหลาด

“เชิญนั่ง” ชายในชุดดำเอ่ยเบา  ๆ 

พรรัมภารู้สึกได้ถึงความสูงส่งของอีกฝ่าย หล่อนจึงถามกลับว่า “ท่านให้ 

ดิฉันนั่งหรือคะ”

“ใช่” เขาตอบสั้น  ๆ พรรัมภานั่งลงที่เก้าอี้นวมตัวตรงข้ามกับเขา

“เจ้ารู้ไหมว่าอยู่ที่ไหน” เขาถามขึ้น
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“ไม่รู้ค่ะ” หญิงสาวตอบตามตรง

“ปราสาทขาวนี้ตั้งอยู่ในรอยต่อระหว่างความเป็นกับความตาย” เขาอธิบาย  

“เวลานี้เจ้าเป็นเพียงดวงวิญญาณที่หลงทาง เราให้ยามะนำพาเจ้ามายังห้องสีดำ 

เพื่อการแลกเปลี่ยน”

“แลกเปลี่ยนอะไรหรือคะ” พรรัมภาถามอย่างสงสัยหนักขึ้น

“สิ่งที่เจ้าต้องการกับสิ่งที่เราต้องการ”

“ดิฉันงงไปหมดแล้ว” หล่อนพูดตรง  ๆ 

“เจ้าจงมองดูที่เปลวเทียนสิ เราจะนำเจ้าคืนสู่อดีต” เสียงของเขาทรง 

อำนาจจนพรรัมภาทำตามอย่างง่ายดาย

เปลวเทียนตรงหน้าส่องสว่าง...สว่างขึ้น...มากขึ้น...มากขึ้น...จนกลืนห้อง 

สีดำทั้งห้องหายไป…

“พร...คิดอะไรอยู่” เสียงชายหนุ่มคนหนึ่งถาม น้ำเสียงอาทรห่วงใย

พรรัมภาเงยหน้าขึ้น เห็นผู้ชายหน้าตาคมคายในชุดนักศึกษา จำได้ว่า 

เขาชื่อชีวิน เป็นเพื่อนนักศึกษาคณะเดียวกัน เขากับหล่อนมีความสัมพันธ์ 

มากกว่าคำว่าเพื่อน เพราะทั้งสองคบกันในฐานะแฟนตั้งแต่อยู่มหาวิทยาลัยปีแรก

มาปีสุดท้าย ชีวินได้พาพรรัมภาไปพบคุณแม่ของเขาซึ่งเป็นคนเคร่งครัด 

ประเพณี แต่ก็ต้อนรับหล่อนด้วยทีท่ามีเมตตา แต่ที่ทำให้พรรัมภาหนักใจ  

ก็เพราะคุณแม่ของชีวินหวังในตัวหล่อนมาก

“เรียนจบแล้วรีบแต่งงานกันนะ แต่งแล้วรีบมีหลานให้แม่อุ้ม ต้องเป็น 

หลานชายนะหนูพร” ท้ายประโยคนั้นทำให้พรรัมภาหนักใจ เพราะคุณแม่ของ 

ชีวินมีอิทธิพลต่อเขามาก

“คิดถึงคุณแม่ค่ะ” พรรัมภาตอบตามตรง

“คิดว่าอะไรเหรอ”

“คุณแม่อยากได้หลานชาย ถ้าพรมีลูกสาว คุณแม่คงไม่พอใจ”
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“คิดมากน่ะ ลูกชายหรือลูกสาวก็ลูกผม ผมจะรักให้เสมอกัน” ชีวินเอ่ย 

ปลอบ “แล้วเราก็ไม่ใช่ว่าจะมีลูกเพียงคนเดียว มีหลาย  ๆ  คน ทั้งชายและหญิง”

ท้ายประโยคเขาทำตาหวานใส่หล่อน

“บ้า...” หญิงสาวเอ่ยเสียงแผ่วอย่างเขินอาย

“ผมพูดจริงนะ ผมเป็นลูกคนเดียว ผมรู้ว่ามันเหงาแค่ไหน ผมอยากมีลูก 

หลาย  ๆ  คน พวกแกจะได้เป็นเพื่อนเล่นกัน” ชีวินเอ่ยจริงจัง พรรัมภาอายจน 

แก้มแดงแล้วแดงอีก

อยู่  ๆ  ก็มีเสียงหญิงสาวอีกคนทัก “อ้าว...พรอยู่กับชีวินนี่เอง”

คนถูกเรียกชื่อหันไปยังต้นเสียง เห็นหญิงสาวในชุดนักศึกษาอีกคนยืนอยู่ 

ไม่ไกลจากที่นั่งพักอ่านหนังสือสำหรับนักศึกษาซึ่งมหาวิทยาลัยจัดไว้ พรรัมภา 

จำได้ว่าหล่อนคือพิมพ์ใจ เพื่อนสนิทคนหนึ่ง จึงออกปาก

“มานั่งด้วยกันสิพิมพ์”

“จะดีเหรอ...เดี๋ยวฉันก็กลายเป็นก้างเสียเปล่า  ๆ” พิมพ์ใจเอ่ยยิ้ม  ๆ 

“คิดมากน่า เราเพื่อนสนิทกันแท้  ๆ” พรรัมภากล่าวจริงใจ

“นั่นสิ” ชีวินออกปากอีกคน

พิมพ์ใจไม่ปฏิเสธอีก นั่งลงร่วมวงเป็นบุคคลที่สามทันที

“เรียนจบแล้ว พรจะแต่งงานเลยหรือเปล่า” ผู้ร่วมวงใหม่เปิดฉากถาม

“คงงั้นมั้ง” พรรัมภาเอ่ยเสียงไม่ดังนัก

แต่มันเหมือนคมมีดกรีดทะลุทะลวงหัวใจของพิมพ์ใจ...หล่อนชอบชีวิน 

ตั้งแต่ปีหนึ่ง แต่ฝ่ายชายมองหล่อนแค่เพื่อนของแฟนสาว

“แล้วพิมพ์ล่ะจะทำอะไรเมื่อเรียนจบ จะเรียนต่อหรือทำงาน” ชีวินถามขึ้น

“อืม...” หล่อนทำเสียงใคร่ครวญเล็กน้อย “พิมพ์อยากทำงาน คุณพ่อ 

ของชีวินมีบริษัทใหญ่โต ฝากพิมพ์เข้าทำงานด้วยคนสิ”

“ได้” ชีวินรับปากอย่างไม่ลังเล ก่อนจะต่อท้ายว่า “ผมเองเรียนจบแล้ว 

ก็คงทำงานที่บริษัทของพ่อเหมือนกัน”

“ชีวินไม่เรียนต่อเหรอ” พิมพ์ใจถาม รู้สึกยินดีที่ตนจะได้พบหน้าชายหนุ่ม 

บ่อย  ๆ 
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“เรียนตั้งแต่อนุบาลจนกระทั่งจบมหาวิทยาลัย ทำเอาผมเบื่อการเรียน 

ไปเลย ไหน  ๆ  ก็มีโอกาสพักยกแล้ว ขอทำงานดีกว่า” ชีวินเอ่ยพลางหัวเราะ 

ตัวเอง “คงสนุกกว่าชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยแน่  ๆ”

“จริงด้วย” พิมพ์ใจเอ่ยเสริมขึ้น

“พวกเธอได้สนุกกับการทำงาน แต่ฉันสิต้องอยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน  

เหงาแย่” พรรัมภาเอ่ยเสียงอ่อย  ๆ 

“ไม่เหงาหรอก...พอแต่งงานกัน เราก็รีบ  ๆ  มีลูกสิ มีหลาย  ๆ  คน คราวนี้ 

พรจะต้องสนุกกับการเลี้ยงลูกจนไม่มีเวลาเหงาแน่ ๆ” ชีวินหยอกแฟนสาว

“พูดออกมาได้ไม่อายปาก...เซ้ียวจริงชีวินก็” พรรัมภาแก้มแดงแล้วแดงอีก

ภาพตรงหน้าจางหาย...สิ่งที่พรรัมภาเห็นแทนภาพในอดีตคือ ท่านชายในชุดดำ 

เขาสง่าและงดงามเกินกว่าหญิงสาวจะเคยพบเห็นบนโลกมนุษย์

“ท่านให้ดิฉันระลึกถึงอดีตทำไมคะ  ดิฉันอยากจะลืมมันไปให้หมด”  

พรรัมภาเริ่มร้องไห้สะอึกสะอื้น

ยามะเดินกลับเข้ามาอีกครั้งและยื่นผ้าเช็ดหน้าสะอาดผืนหนึ่งให้หล่อน  

หญิงสาวกล่าวขอบคุณเบา ๆ รับผ้านั้นมาซับน้ำตา “ดิฉันถูกผู้ชายที่ดิฉันฝากชีวิต 

ไว้ทั้งชีวิตทรยศ ถูกเพื่อนรักทรยศ ถูกโลกทรยศ ดิฉันไม่อยากอยู่อีกต่อไปแล้ว  

ดิฉันอยากตาย”

“ถ้าเจ้าอยากตายจริง ๆ เราก็ไม่ห้ามเจ้า” ท่านชายเอ่ย “แต่ที่เจ้าร่ำร้องหานั้น 

ไม่ใช่ความตาย”

หญิงสาวอึ้งไปนิดหนึ่ง ก่อนจะยอมรับ “ค่ะ ดิฉันไม่ได้อยากตาย แต่ 

ดิฉันอยากให้โลกยุติธรรมกับดิฉัน”

“เราจะเป็นผู้ให้ความยุติธรรมที่เจ้าต้องการ” ท่านชายกล่าว

“จริงหรือคะ” พรรัมภาถามอย่างตื่นเต้นดีใจ

“จริง” ท่านชายเอ่ยเสียงหนักแน่น “แต่เจ้าจะต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยน”
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“สิ่งแลกเปลี่ยนคืออะไรคะ” พรรัมภาถาม ความตื่นเต้นยิ่งทวีขึ้น

“สิ่งแลกเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสิ่งที่เจ้าต้องการ เจ้ายิ่งต้องการมากขึ้นเท่าไร  

สิ่งแลกเปลี่ยนก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น” ท่านชายเอ่ยเสียงกังวาน “แต่เจ้าจะมีโอกาส 

เลือกเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ดังนั้นเจ้าจงทบทวนเรื่องราวในอดีตให้ดี ก่อนที่ 

จะแลกเปลี่ยน”

“ค่ะ...ดิฉันจะทบทวน แต่มันคงใช้เวลานาน ดิฉันเกรงว่าอาจจะไม่ 

ทันการณ์” พรรัมภาเริ่มคิด...นี่คือดวงวิญญาณของหล่อน ดวงวิญญาณออก 

จากร่างมาอยู่  ณ  ที่แห่งนี้นาน  ๆ  เกรงว่าร่างกายที่ไร้วิญญาณอาจจะถูกจัดการ 

กลบฝังหรือเผาไปตามพิธีการตามศาสนาเสียก่อน

“เจ้าไม่ต้องกลัว ที่นี่เป็นแดนสนธยา มีแต่กาลเวลาใกล้พลบค่ำ แต่จะ 

ไม่มีเวลาค่ำตลอดกาล”	

“หมายความว่าอย่างไรคะ” พรรัมภาถาม

“เวลาที่นี่หยุดนิ่ง หรือจะกล่าวให้ตรงคือที่นี่ไร้กาลเวลา” ท่านชายกล่าว  

“เจ้าจึงไม่ต้องกลัวว่าจะใช้เวลาไปนานแค่ไหน และไม่ต้องกลัวว่าที่โลกมนุษย์ 

เขาจะทำอะไรกับร่างของเจ้า”

“ถ้าเช่นนั้น...ดิฉันค่อยวางใจ เล่าเรื่องของดิฉันอย่างละเอียด”

พรรัมภาถอนหายใจลึก  ๆ  ก่อนจะเล่าว่า

“เราสามคนเรียนจบพร้อมกัน คุณแม่ของชีวินหาฤกษ์ยามมาสู่ขอดิฉัน  

ซึ่งเป็นเวลาอีกสามเดือนต่อมา ดิฉันขอให้พิมพ์ใจเป็นเพื่อนเจ้าสาว ซึ่งหล่อน 

ก็ไม่ขัดข้อง พิธีแต่งงานของดิฉันจัดตามประเพณีไทยและจีนครบถ้วน ดิฉัน 

กับสามีไปฮันนีมูนกันที่ปายอาทิตย์นึง เวลานั้นดิฉันแทบจะสำลักความสุข แต่ 

พอกลับมาอยู่บ้านสามี แม่สามีของดิฉันซึ่งเป็นคนเคร่งครัดประเพณี ก็กะเกณฑ ์

ให้ดิฉันต้องตื่นนอนแต่เช้ามืดมาชงน้ำชา ยกน้ำชาให้บรรพบุรุษ และถวายพระ 

กับเจ้าที่ ซึ่งเคยเป็นหน้าที่ที่แม่สามีของดิฉันทำมาก่อน แต่ร่างกายของดิฉัน 

อ่อนแอ พอต้องตื่นแต่เช้ามืดและนอนดึกทุกวัน วันหนึ่งดิฉันก็หน้ามืดเป็นลม”…

พรรัมภาหน้ามืดทรุดลงกับพื้น คนรับใช้วัยกลางคนเห็นเข้ารีบเข้าประคอง

“อาคุณนายน้อย ลื้อเป็นอะไร”



7

สนธยาพญามาร

“ฉันรู้สึกเวียนหัว อาเง็ก” พรรัมภาเอ่ยเสียงแผ่วล้า

อาเง็กประคองพรรัมภาไปนั่งที่เก้าอี้นวม ก่อนจะบอกว่า “เดี๋ยวอั๊วไปเอา 

ยาดมมาให้นะอาคุณนายน้อย”

แต่อาเง็กก็ไปเจอกับคุณนายใหญ่เสียก่อน

“ลื้อจะทำอาไรอาเง็ก”

“อั๊วจะหายาดมไปให้อาคุณนายน้อยฮ่า” อาเง็กตอบนอบน้อม

“อีเป็นอาไร”

“เป็นลมฮ่า”

“หา...อีเป็นลม...ตอนอั๊วมีอาตี๋ก็เป็นลม...อย่างงี้อีต้องท้องแน่  ๆ...เดี๋ยวอั๊ว 

ไปดูอีเอง”

จากเรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ แม่สามีรีบมาดูสะใภ้

“อาพร ลื้อเป็นยังไงบ้าง” แม่สามีถามพลางโบกพัดขนนกในมือให้แก่ 

ลูกสะใภ้อย่างเอาใจเป็นพิเศษ

“พรแค่เวียนศีรษะค่ะอาม่า”

“ลื้ออยากกินอะไรเปรี้ยว  ๆ  อย่างพวกมะดัน มะม่วงมั้ย” แม่สามีถาม  

รู้สึกตื่นเต้นเพราะนึกว่าจะได้อุ้มหลาน

“ไม่ค่ะ” พรรัมภาตอบ ยังไม่ทันขาดคำ หล่อนก็ส่งเสียงโอ๊กแล้วเรอลม 

ออกมา

“ใช่แน่  ๆ” อาม่าฟันธง

“ใช่อะไรคะ” พรรัมภาถาม พลางรับยาดมที่อาเง็กช่วยจ่อจมูกมาดมเอง

“ลื้อท้อง” อาม่าตอบอย่างมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ เพราะเคยมีประสบการณ์ 

มาก่อน

“ท้องหรือ” พรรัมภายังรู้สึกงง ๆ นึกถึงประจำเดือนที่ไม่มาในเดือนที่แล้ว  

หล่อนก็ไม่มั่นใจนัก เพราะประจำเดือนของหล่อนมาบ้างไม่มาบ้างเป็นปกติอยู่แล้ว

“ทำไมลื้อทำหน้างง  ๆ ลื้อต้องดีใจสิ” อาม่าเอ่ยเสียงดังฟังชัด

“ก็พรไม่มั่นใจนี่คะ” หล่อนพูดออกมาด้วยความเกรงกลัวว่าคนฟังจะไม่ 

พอใจ
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แล้วก็เป็นจริง...อาม่าหน้าบึ้งทันที

“ลื้อว่าอั๊วพูดผิดหรือ”

“เปล่าค่ะ...เพียงแต่พรยังไม่มั่นใจเท่านั้น” หล่อนละล่ำละลักเอ่ย

“ถ้างั้น อาเง็กโทร.เรียกหมอสมศักดิ์มาตรวจดู”

“ฮ่า” อาเง็กรับคำแล้วรีบไปโทรศัพท์ตามหมอประจำตระกูลมาตรวจดูว่า  

คุณนายน้อยท้องหรือไม่ ตามคำสั่งคุณนายใหญ่หรืออาม่าของทุกคนในบ้านนี้
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๒

“คุณนายน้อย  ไม่ได้ท้องครับ” หมอประจำตระกูลตอบข้อสงสัย 

ของอาม่า ทำให้อาม่าผิดหวังอย่างยิ่ง สีหน้าตื่นเต้นยินดีก่อนหน้านี้สลายไป  

กลายเป็นปึ่งชา เชิดหน้าสูง แล้วถามหมอว่า

“แล้วอีเป็นอาไร”

“คุณนายน้อยอ่อนเพลีย คงเป็นเพราะนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอ”

คำตอบของคุณหมอทำให้คุณนายใหญ่ยิ่งอารมณ์เสีย “วัน  ๆ  อีไม่ได้ทำ 

อะไร งานบ้านงานเรือนก็มีคนรับใช้จัดการอยู่แล้ว อียังพักผ่อนไม่เพียงพอได้ยังไง”

“การพักผ่อนของแต่ละคนไม่เท่ากันครับ บางคนนอนเพียงวันละห้าชั่วโมง 

ก็พอแล้ว แต่บางคนต้องนอนแปดชั่วโมงขึ้นไปจึงจะเพียงพอต่อร่างกาย” คุณหมอ 

อธิบาย

“เฮ้อ...นอนแปดเก้าชั่วโมงยังงี้ คนไทยเขาเรียกว่านอนกินบ้านกินเมือง 

กันแล้ว อั๊วละเก๊กซิม กะอีแค่ให้ยกน้ำชาให้บรรพบุรุษตอนเช้าแค่นี้ก็ทำไม่ได้”

“พรทำได้ค่ะ” พรรัมภารีบเอ่ยแทรกขึ้น ด้วยความกลัวเกรงแม่สามี

“ไม่ต้อง เดี๋ยวคนอื่นจะว่าอั๊วว่าข่มเหงลูกสะใภ้” น้ำเสียงอาม่าสะบัด

นับจากวันนั้น...พรรัมภาก็ไม่ต้องตื่นแต่ตีสี่เพื่อมายกน้ำชาเคารพหิ้งบูชา 
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บรรพบุรุษกับเจ้าที่เจ้าทาง แต่หล่อนก็ยังคงไม่ได้นอนหลับพักผ่อนเต็มอิ่ม เพราะ 

ต้องรอคอยการกลับบ้านของสามีที่นับวันก็ยิ่งกลับดึกมากขึ้น...

“เจ้ารู้ไหมว่าทำไมเขาจึงกลับดึก” ท่านชายในชุดดำเอ่ยถามเสียงทุ้มกังวาน  

แสงเทียนยังคงส่องสลัว มองเห็นสีหน้าของท่านทั้งลึกลับทั้งงดงาม

“เขาว่างานมาก ต้องทำงานล่วงเวลาจนดึก” พรรัมภาเอ่ยเสียงเบา

“แล้วความจริงเป็นเช่นไร เจ้าอยากรู้ไหม” เสียงทุ้มกังวานเอ่ยถาม

คำถามทำให้หญิงสาวนึกเอะใจ...สามีของหล่อนมีอะไรปิดบังหล่อน หลัง 

แต่งงานเพียงครึ่งปีอย่างนั้นหรือ

“อยากค่ะ”

ท่านชายไม่กล่าวอะไร เพียงโบกมือเบา  ๆ  เปลวเทียนก็ทวีความสว่างไสว 

จนกลืนห้องสีดำทั้งห้องไป พรรัมภาต้องหลับตาลงเพราะความสว่างจ้า แต่พอ 

หล่อนรู้สึกว่าความสว่างลดลงและลืมตาขึ้น ภาพตรงหน้าก็เปลี่ยนไป...กลายเป็น 

ห้องทำงานของชีวินสามีของหล่อน

พรรัมภาเห็นชีวิน แต่ชีวินไม่เห็นหล่อน หล่อนเป็นเหมือนอากาศธาตุที่ 

เฝ้ามองดูสามี ตอนแรกหล่อนยิ้มเมื่อเห็นเขาตั้งหน้าตั้งตาทำงาน พองานเสร็จ 

ปิดแฟ้มที่วางอยู่ตรงหน้า เขาก็มองนาฬิกาข้อมือที่บ่งบอกเวลาใกล้เลิกงาน  

จึงกดเครื่องโทรศัพท์บนโต๊ะทำงานต่อสายภายในไปยังโต๊ะเลขาฯสาวหน้าห้อง  

ซึ่งไม่ใช่ใครไหนอื่น หล่อนคือ...พิมพ์ใจเพื่อนสนิทของพรรัมภานั่นเอง

พอโทรศัพท์บนโต๊ะดัง...พิมพ์ใจรีบรับ และกรอกเสียงหวาน “ค่ะ...ท่าน 

ประธาน มีอะไรให้พิมพ์รับใช้คะ”

“เข้ามาพบผมในห้องหน่อย” ปลายสายบอก

“ค่ะ” พิมพ์ใจรับคำแล้ววางสาย รีบเปิดกระเป๋าถือ เติมแป้งนิด เติมลิป 

หน่อย จับผมเผ้าเสื้อผ้าที่เป็นชุดเข้ารูปสีครีมออกแนวเซ็กซี่ให้เข้ารูป ก่อนจะ 

หยิบขวดน้ำหอมเล็ก  ๆ  มาฉีดที่ซอกคอ แล้วเดินเข้าไปเคาะประตูห้อง ก่อนเปิด 
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ประตูเข้าไป

“พิมพ์มาแล้วค่ะท่านประธาน”

“อยู่กันตามลำพังเรียกผมว่าชีวินเหมือนเดิมดีกว่า”

“ค่ะ...ชีวิน มีอะไรให้พิมพ์รับใช้เหรอคะ”

“อย่าเรียกว่ารับใช้ เพียงแต่ผมอยากชวนคุณทานอาหารเย็นนี้ คุณติดธุระ 

อะไรหรือเปล่า”

“พิมพ์ว่างเสมอสำหรับชีวินค่ะ”

แล้วทั้งสองก็นั่งรถออกจากบริษัทไปด้วยกัน ระหว่างทาง...ชีวินโทรศัพท์ 

หาพรรัมภา “พรจ๊ะ เย็นนี้ผมต้องพาแขกจากญี่ปุ่นไปเลี้ยง คงกลับดึก คุณ 

เข้านอนก่อนนะ ไม่ต้องรอผม”

“ไม่เป็นไรค่ะ พรจะรอ”

คำตอบทำให้ชีวินมีสีหน้าสำนึกผิดวูบ แต่...ก็เพียงวูบเดียวเท่านั้น!

เขาก็หันไปยิ้มกับพิมพ์ใจ พลางปิดโทรศัพท์มือถือ

ชีวินพาพิมพ์ใจไปทานข้าว ฟังเพลง เต้นรำ ใช้ชีวิตสนุกสนานอย่างที่เขา 

อยากทำ แต่ติดขัดที่แม่ของเขาไม่ชอบ

ระหว่างจิบเหล้าคลอเคล้าเสียงเพลงและแสงไฟวิบวับในคลับอย่างเพลิด- 

เพลิน พิมพ์ใจก็คอยคะยั้นคะยอให้เขาดื่ม จนเขาเมาแทบครองสติไม่อยู่

หญิงสาวเป็นคนเปิดห้องพัก เพื่อพาชีวินไปนอนพัก แล้วทั้งสองก็มีความ 

สัมพันธ์กันมากกว่าเจ้านายกับเลขาฯ มากกว่าคำว่าเพื่อนร่วมสถาบัน

เมื่อชีวินตื่นขึ้น เขาเห็นพิมพ์ใจมองที่เขาด้วยสีหน้ายิ้มน้อย  ๆ 

“เกิดอะไรขึ้น” น้ำเสียงของเขากังวล

“นี่ชีวินจำไม่ได้จริง  ๆ  เหรอ” พิมพ์ใจไม่มีทีท่าเดือดเนื้อร้อนใจแม้แต่น้อย

ชีวินทบทวนความทรงจำเล็กน้อย...เขาเมาก็จริงแต่ไม่ถึงกับจำอะไรไม่ได้

“ผมขอโทษ” เขาเอ่ยกับหญิงสาวที่เปลือยร่างอยู่ใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันกับเขา

“พิมพ์ไม่ยกโทษให้ชีวิน เพราะชีวินไม่ได้ทำผิดอะไร” พิมพ์เปิดใจยิ้ม 

เย้ายวน

“หมายความว่า...” คำถามอยู่บนสีหน้าของชีวิน
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“พิมพ์เต็มใจ พิมพ์รักชีวินค่ะ”

“แต่...เราสองคนเท่ากับทำผิดต่อพร”

“เรื่องนี้จะเป็นความลับระหว่างเราสองคนเท่านั้น จะไม่รู้ถึงพร พิมพ์ 

จะอยู่ส่วนพิมพ์ และให้พรเป็นภรรยาออกนอกหน้าของชีวิน พิมพ์จะไม่เรียกร้อง 

อะไรทั้งสิ้น”

พรรัมภาร้องไห้สะอึกสะอื้น “เขาสองคนทรยศดิฉันตั้งแต่แรกหรือนี่”

ความเจ็บปวดราวกับหัวใจถูกกรีดเฉือนด้วยมีดคม ๆ  บาดลึกในความรู้สึก  

หญิงสาวร่ำไห้อยู่พักใหญ่ ก่อนจะเอ่ยว่า “ทุกครั้งที่ชีวินจะชวนดิฉันออกไปทาน 

อาหารนอกบ้าน อาม่าก็จะตีโพยตีพายหาว่าข้าวที่บ้านกินไม่ได้หรือ หรือเพราะ 

มีคนแก่อย่างอาม่าร่วมโต๊ะด้วย เลยทำให้กินกันไม่ลง”

“ที่จริงนางก็พูดถูกส่วนหนึ่ง” ท่านชายวัญจนะเอ่ย

“ค่ะ...อาม่านั่งร่วมโต๊ะด้วยทำให้ดิฉันอึดอัด  ชีวินก็อึดอัด การแสดง 

ความรักหรือการเอาอกเอาใจเล็ก  ๆ  น้อย  ๆ  เป็นสิ่งที่ผิดในสายตาของนาง นางว่า 

เป็นการประเจิดประเจ้อเกินไป อยู่ต่อหน้านาง เราสองคนจะต้องทานข้าวอย่าง 

เงียบ ๆ เป็นความเงียบที่แฝงไว้ด้วยความเครียด ดิฉันไม่เคยเห็นสีหน้าที่เมตตา 

อย่างที่พบอาม่าในวันแรกอีกเลย จนกระทั่งดิฉันท้อง อาม่าจึงสรรหายาบำรุง 

สารพัดชนิดมาให้ ซึ่งดิฉันต้องทนกินยาต้มที่ทั้งขมทั้งฝาด และกลิ่นแรงชวน 

อาเจียนอย่างยิ่ง”

พรรัมภานึกถึงเมื่อยามที่หล่อนส่ายหน้าปฏิเสธชามใส่ยาตรงหน้า เสียงแม ่

สามีก็เอ็ดว่า

“อาพร ลื้อต้องกินให้หมด ยาแพง  ๆ  ดี  ๆ  อั๊วหามาให้ลื้อกิน ไม่ใช่เพื่อลื้อ  

แต่เพื่อลูกในท้องของลื้อ ซึ่งเป็นหลานของอั๊วต่างหาก”

“ยาบำรุงหมอก็ให้มาตั้งเยอะแล้ว คงไม่ต้องกินยาโบราณหรอกค่ะอาม่า”

“ใช่แล้วอาม้า” ชีวินพยายามช่วยพูดอีกแรง “ยาสมัยใหม่กินง่ายไม่มีกลิ่น  
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รสก็ไม่ขมมาก”

“ลื้อรู้อาไรอาตี๋ ยาโบราณดีกว่ายาสมัยใหม่ที่มีแต่เม็ดแห้ง  ๆ รักษาเพียง 

ผิวเผิน ยาโบราณสิถึงจะช่วยให้เด็กในท้องแข็งแรง เกิดมาจะได้สุขภาพดี”

“แต่พรกินไม่ลงจริง ๆ” พรรัมภาส่ายหน้า

“นี่อั๊วต้องจุดธูปไหว้ลื้อหรือเปล่า ลื้อถึงจะยอมกิน” นางใช้ไม้ตาย พลาง 

หันไปสั่งคนรับใช้ “อาเง็กไปเอาธูปมา”

“ไม่  ๆ  ๆ  ๆ อาม่า พรกินแล้ว  ๆ”

พรรัมภากล้ำกลืนฝืนทนกับยาต้มของแม่สามี...บางครากลืนเข้าคอไปแล้ว 

ยังอาเจียนออกมา

อาเง็กสงสารคุณนายน้อยจึงลอบเตรียมกระโถนไว้ให้หญิงสาว โดยไม่ 

รายงานเรื่องนี้ให้คุณนายใหญ่รู้

ส่วนชีวิน นับวันยิ่งกลับบ้านดึก บางคราวก็อ้างว่าไปติดต่องานต่างจังหวัด  

แต่กลับพาพิมพ์ใจไปเที่ยว

เมื่อพรรัมภาท้องได้หกเดือน หมอก็นัดทำอัลตราซาวนด์...ทุกคนต่าง 

ตื่นเต้นที่จะได้รู้เพศของเด็ก โดยเฉพาะอย่างยิ่งอาม่า ถึงกับจุดธูปไหว้บรรพบุรุษ 

รอฟังข่าวอยู่ที่บ้าน

พอรถของชีวินแล่นเข้าบ้าน...อาม่านั่งแทบไม่ติด ผุดลุกผุดนั่ง พอเห็น 

ลูกชายกับลูกสะใภ้เข้าประตูบ้านมา นางก็นั่งเชิดหน้าบนเก้าอี้ไม้ฝังมุกตัวโปรด

ชีวินประคองภรรยาเข้าบ้าน แล้วให้นั่งลงที่เก้าอี้ตัวหนึ่งซึ่งห่างจากอาม่า  

ส่วนตัวที่ใกล้อาม่า เขานั่งลงเอง ก่อนจะเอ่ยติด  ๆ  ขัด  ๆ  ว่า

“คือ...อาม้า...อั๊วพาพรไปอัลตราซาวนด์มาแล้ว...คือ...หมอบอกว่า เด็กใน 

ท้องเป็น...เอ่อ...”

“เป็นผู้ชายใช่มั้ย” อาม่าเอ่ยขึ้นอย่างหวังเต็มที่

“ไม่ใช่ครับ” ชีวินตอบเสียงเบา

“หา...” เสียงอาม่าดังลั่น “ลื้อพูดใหม่อีกทีซิ เด็กเป็นผู้ชายหรือผู้หญิง 

กันแน่”

“ผู้หญิงครับ” ชีวินตอบเสียงดังกว่าเก่าเล็กน้อย
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สีหน้าอาม่าผิดหวังอย่างแจ่มชัด นางเม้มปากจนแทบเป็นเส้นตรง มอง 

พรรัมภาแวบหนึ่งด้วยแววโกรธแค้น ราวกับเป็นความผิดของหล่อนที่ลูกในท้อง 

เป็นผู้หญิง

นับจากนั้นนางก็ไม่มาบังคับให้พรรัมภากินยาต้มรสชาติสุดฝืนอีก  แต่ 

ทุกเช้า กลางวัน เย็นที่ต้องเจอหน้ากันที่โต๊ะอาหาร เป็นเวลาที่พรรัมภาอึดอัด 

มากยิ่งขึ้น เพราะสีหน้าปึ่งชาของอาม่าแทบจะฉาบด้วยน้ำแข็งชั้นหนึ่ง

ชีวินพยายามปลอบใจภรรยาสาว “ท้องแรกเป็นผู้หญิง ท้องที่สองที่สาม

อาจจะเป็นผู้ชายก็ได้”

พรรัมภายิ้มให้สามี เพราะไม่ระแคะระคายว่าเขาทรยศหล่อน หล่อนคิด 

ว่าเขาทำงานหนักเพื่อหล่อนและลูก หล่อนจึงรักเขามากขึ้น...มากขึ้น...ทุกวัน

“ดิฉันเชื่อมั่นคำปลอบโยนของชีวิน” พรรัมภายกผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตา “ตั้งใจ 

จะมีลูกอีกและหวังว่าลูกคนที่สองจะเป็นผู้ชาย เพื่อให้อาม่าสมหวัง แต่ความหวัง 

ของฉันก็พังลง เมื่อฉันคลอดลูกสาวคนแรกได้หนึ่งปี ฉันไปตรวจร่างกายเพื่อ 

เตรียมตัวจะตั้งครรภ์อีก แต่คำตอบของหมอก็คือ...”

“มดลูกคุณไม่แข็งแรง ไม่สามารถมีบุตรได้อีก” คำพูดของหมอทำให้ 

ชีวินกับพรรัมภาหน้าเสีย

“มีทางรักษาไหมครับ” ชีวินถาม

“วิธีรักษาโดยตรงไม่มีครับ  มีแต่รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง  

รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายให้พอเหมาะ สุขภาพร่างกายดี  

อาจจะช่วยได้”

“คุณหมอว่าแค่อาจจะ หมายความว่า เปอร์เซ็นต์เป็นไปได้มีน้อยใช่ไหม 

ครับ” ชีวินถามย้ำ

หมอไม่ตอบอะไร เท่ากับยอมรับเป็นนัย

ทว่าโชคร้ายของพรรัมภายังไม่หยุดเพียงแค่นั้น...อีกครึ่งปีต่อมา หล่อน 
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ไปตรวจร่างกายใหม่ หมอพบในมดลูกของหล่อนมีเนื้องอกก้อนใหญ่ ทำให้หล่อน 

ต้องยอมผ่าตัดมดลูกทิ้ง ความลับที่หล่อนกับชีวินพยายามปิดบังอาม่าเรื่องที่ 

พรรัมภาไม่สามารถมีลูกอีกนั้น ถูกเปิดเผยเพราะการผ่าตัดคราวนี้

หลังกลับจากโรงพยาบาลมาพักฟื้นที่บ้าน อาม่าไม่เคยมาเยี่ยมพรรัมภา 

ที่ห้องเลยแม้สักครั้งเดียว

วันแรกที่พรรัมภากลับมาร่วมโต๊ะอาหารเช้าก็เจอกับศึกหนัก เมื่ออาม่า 

ต้องการให้ชีวินมีเมียน้อยเพื่อจะได้มีทายาทสืบสกุล

“เดี๋ยวนี้เขาไม่ถือเรื่องลูกชายหรือลูกสาวแล้ว น้องพลอยลูกของพรก็เป็น 

ผู้สืบสกุลได้” เป็นครั้งแรกที่พรรัมภาโต้แย้ง

“เดี๋ยวนี้ลื้อกล้าเถียงกะอั๊วเหรออาพร” อาม่าโกรธจนหน้าเขียว

“ไม่ใช่เถียงค่ะ พรแค่ให้เหตุผล”

“เหตุผลของลื้อฟังไม่ขึ้น...ผู้ชายกับผู้หญิงจะเหมือนกันได้ยังไง...ดูอย่าง 

ลื้อสิ แต่งงานมาก็ต้องใช้นามสกุลฝ่ายชาย ต้องมาอยู่บ้านฝ่ายชาย...แล้วยังงี้จะ 

เหมือนกันได้ยังไง”

“อาม้า...เรื่องนี้อั๊วว่าอย่าพูดกันเลย” ชีวินพยายามจะระงับเรื่อง

แต่อาม่าไม่ยอม “ไม่ได้...วันนี้ลื้อต้องไปดูตัวผู้หญิงที่อั๊วเลือกให้”

“อาม้า...วันนี้อั๊วติดประชุม” ชีวินพูดแล้วรีบลุกไปจากโต๊ะอาหาร เพื่อ 

เป็นการหนีปัญหาเฉพาะหน้า

พรรัมภาก็อุ้มน้องพลอยกลับขึ้นห้อง ปล่อยให้อาม่าหัวเสียอยู่ที่โต๊ะอาหาร 

เพียงลำพัง

และเมื่อมีความทุกข์ใจ พรรัมภาก็โทร.หาพิมพ์ใจเพื่อปรึกษา

“พิมพ์...กลางวันนี้เธอว่างหรือเปล่า ฉันมีเรื่องอยากคุยด้วย เป็นเรื่อง 

ซีเรียสเกี่ยวกับชีวิน”

แรกได้ยินคำว่า ‘เป็นเรื่องซีเรียสเกี่ยวกับชีวิน’ นั้น พิมพ์ใจแทบทำโทรศัพท ์

หลุดมือ คิดในใจว่า พรรัมภาจะรู้อะไรระแคะระคายที่หล่อนไปมีอะไรกับสามี 

ของเพื่อนหรือเปล่านะ ถึงโทร.มานัดคุย

เลขาฯสาวทำใจดีสู้เสือ “ว่างจ้ะ พบกันที่ร้าน...ดีไหม จะได้ไม่ไกลจาก 



16

จุฑารัตน์

ออฟฟิศมาก แล้วที่นั่นก็สงบดี คนไม่เยอะมาก เหมาะที่จะพูดคุยกัน”

“จ้ะ...ฉันจะไปรอก่อน” แล้วพรรัมภาก็วางหู

ทันทีที่พรรัมภาเล่าปัญหาจบ พิมพ์ใจที่นั่งฟังอย่างสนใจก็ตาลุกวาว

“เธอจะปล่อยให้คุณชีวินมีเมียน้อยไม่ได้นะ!” น้ำเสียงของหล่อนดุดัน

จนพรรัมภาต้องถาม “เธอเป็นอะไรหรือเปล่า”

“อ๊ะ...อะไรเหรอ” พิมพ์ใจเอ่ย เริ่มควบคุมสติได้

“ก็เธอตะเบ็งเสียงจนฉันตกใจ”

“ฉันโมโหแทนเธอน่ะ แม่ผัวก็อย่างนี้ละ ชอบให้ลูกมีเมียมาก  ๆ กลัวลูก 

จะรักเมียคนใดคนหนึ่งมากกว่าตนเอง”

“แต่ฉันก็ผิดที่ไม่มีลูกชายให้เขา”

“เธออย่าคิดอย่างนั้นเชียวนะ” พิมพ์ใจเอ่ย “คนของเรา อาจจะไปแอบกิน 

ลักลอบกินที่อื่นก็ช่างเขา แต่ถ้าเอาเข้าบ้านมาตำตาตำใจ อย่างนี้มันต้องตาย 

กันไปข้างหนึ่ง”


