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บทนำ�

จุดเริ่มต้นแห่งปาฏิหาริย์

ฉึก!
นัยน์ตาสีนิลว่างเปล่าหลุบมองคมดาบซึ่งแทงแผ่นหลังจนทะลุผ่าน
อวัยวะชิน้ ส�ำคัญมาถึงหน้าอก ริมฝีปากแย้มรอยยิม้ เย็นชา คล้ายไม่ยนิ ดียนิ ร้าย
ต่อความตายซึง่ ก�ำลังคืบคลานมาหา
จบแล้วหรือ...
ชีวิตแสนบัดซบของเขา...ก�ำลังจะจบลงแล้วอย่างนั้นหรือ
ชั่วขณะหนึ่งที่ 'ครีษมายัน' ไม่รู้ว่าเขาควรจะยินดีที่หลุดพ้นจากชีวิต
ซึ่งยิ่งนานวันยิ่งทุกข์ตรม หรือแค้นเคืองที่กระทั่งจุดจบของเขา...ยังมาถึง
โดยทีช่ วี ติ นีไ้ ม่เคยได้พบพานความสุขสมหวังเช่นผูอ้ นื่ น�ำ้ เสียงสัน่ พร่าก็ดงั ขึน้
จากเบื้องหลัง
"ขอโทษ..."
เสียงนัน้ ช่างคุน้ หูจนต่อให้ไม่หนั ไปมอง ชายหนุม่ ก็รวู้ า่ ใครคือผูส้ งั หาร
ตัวเอง
ไม่เป็นไร...
ครีษมายันอยากบอกแบบนั้น อยากบอกให้คนส�ำคัญที่สุดในชีวิต
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ของเขาได้คลายใจ ว่าเขาไม่ได้โกรธ...ไม่โกรธสักนิดกับการตัดสินใจของนาง
ระหว่างพีช่ ายที่โตมาด้วยกันคนนี...
้ กับแผ่นดินทีน่ างรักใคร่หวงแหน
'อัญชิษฐา' จะเลือกแบบนี้ก็ถูกต้องที่สุดแล้ว
ทว่าแท้จริงแล้วเขาไม่สามารถเอ่ยค�ำนัน้ ออกไปได้ ดวงหน้าหล่อเหลา
เชิดขึน้ มองผืนฟ้า มองเกล็ดหิมะสีขาวโพลนค่อยๆ ร่วงหล่นลงมา โพรงปาก
รับรูถ้ งึ รสสนิมอันคุน้ เคย ริมฝีปากยังคงแย้มรอยยิม้ แม้โลหิตสีสดจะค่อยๆ
ไหลทะลักออกมา
"หึ!"
เขาแค่นหัวเราะ เย้ยหยันต่อโชคชะตาของตนเอง
เขาเกิดมาเพื่ออะไรกันนะ
หลายครั้งที่ครีษมายันตั้งค�ำถามนี้
ใครกันทีก่ ำ� หนดให้เขาต้องเกิดมาภายใต้ราชวงศ์ธาราธร ด�ำรงยศสูง
เป็นถึงเจ้าชายแห่งเหมันตรนคร ทว่า...กลับไร้สิ้นบิดามารดาคอยปกป้อง
ใครกันทีข่ ดี เขียนให้เขาได้รบั ความเป็นอยูอ่ ย่างดีทสี่ ดุ ...แต่มเิ คยได้สมั ผัสถึง
ความรักใคร่หว่ งใย มิเคยรูจ้ กั ความอบอุน่ ของสายใยแห่งครอบครัว
ใครกัน...ทีท่ ำ� ให้ทงั้ ชีวติ ของเขาได้พบเห็นแต่มอิ าจครอบครอง กระทัง่
ความรัก...กระทัง่ คนส�ำคัญทีส่ ดุ ในชีวติ นี้ และท้ายทีส่ ดุ นางยังเป็นผูจ้ บชีวติ
ของเขาอีกด้วย
ใจหนึง่ เหนือ่ ยล้ากับการต่อสูแ้ ข่งขันมาทัง้ ชีวติ คิดเพียงอยากหลับตาไป
ชัว่ นิรนั ดร์ แต่อกี ใจ...เปลวเพลิงแห่งความคับแค้นกลับลุกโชน
ถ้าเขาตายแล้วก็ตายไปเถอะ แต่ถา้ เขารอด...ถ้าเขามีโอกาสแม้เพียง
ครู่เดียวที่ได้เจอกับใครก็ตามที่เล่นตลกกับชีวิตของเขามาตั้งแต่ต้น...
ครีษมายันขออธิษฐาน ขอสาบานว่าถ้าเขามีโอกาสพบกับคนคนนั้น
เขาจะเอาคืน! จะไม่ยอมเป็นฝ่ายถูกกระท�ำอยูเ่ พียงผูเ้ ดียวโดยเด็ดขาด!
ในรอยต่อแห่งความเป็นความตายคล้ายครีษมายันจะได้เห็นแสงสว่างจ้า
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บาดสายตา ก่อนสติสุดท้ายจะดับวูบลง
หญิงสาวซึ่งหัวใจแหลกร้าวจากการกระท�ำของผู้ชายสองคนที่เธอรัก
และให้ความส�ำคัญที่สุดในโลกกระดกเครื่องดื่มสีสวยเข้าปาก ชั่วขณะที่
สมองเริ่มมึนเบลอเพราะฤทธิ์ของเครื่องดื่มที่ตัวเองแพ้ ความคิดของ
นักเขียนสาวก็เริ่มล่องลอย
หรือเพราะเวรกรรมที่เธอท�ำไว้นะ...
ร่างระหงคว้าขอบเตียงซึง่ นัง่ พิงมาพักใหญ่ โซเซไปหยิบแล็ปท็อปขึน้ มา
วางบนโต๊ะท�ำงาน ปลายนิว้ เรียวกดเปิดเครือ่ ง
ในฐานะนักเขียน เธอคือผูล้ ขิ ติ ชะตาชีวติ ของตัวละครมากมาย เพือ่ ให้
นิยายสนุก...แน่นอนว่าบรรดาตัวละครทัง้ ตัวดีและตัวร้ายต้องผจญกับความทุกข์
อุปสรรคนานัปการ มีเรือ่ งราวให้นกั อ่านได้ 'ลุน้ ' ว่าจะรอดหรือร่วง ผ่านพ้น
เรือ่ งนีไ้ ปแล้วจะมีอะไรรออยูข่ า้ งหน้า เมือ่ ไหร่ทตี่ วั ละครจะพบเจอกับปลายทาง
แห่งความสุข
ใช่ ส่วนมากไม่ว่าเรื่องของเธอจะด�ำเนินมาอย่างดราม่าหนักหน่วง
ขนาดไหน ทว่าสุดท้ายแล้วเรือ่ งราวก็จะจบลงอย่างแฮปปีเ้ อ็นดิง้ เหล่าตัวละคร
ผู้ผ่านความทุกข์ทั้งหลายจะได้พบเจอกับความสุข
ยกเว้นแค่ 'เขา' คนเดียวเท่านั้น...
การคิดถึงเขาท�ำให้หวั ใจของเธอกระตุกวูบ 'พันธิตรา' ซึง่ เริม่ เมามาย
จากเครื่องดื่มปราศจากแอลกอฮอล์เปิดหาไฟล์ต้นฉบับนิยายที่เธอใช้เวลา
อยูก่ บั มันมานานหลายปี นาน...จนกลายเป็นความรักและความผูกพันทีม่ ตี อ่
ตัวละครตัวหนึง่
ตัวละครทีเ่ ธอรักมากทีส่ ดุ สงสารมากทีส่ ดุ และ...รูส้ กึ ผิดด้วยมากทีส่ ดุ
โดยเฉพาะในตอนทีเ่ ธอสังหารเขาด้วยปลายนิว้ ของตัวเอง
"ขอโทษนะ" เธอพึมพ�ำเสียงสั่น ดวงตามีน�้ำตาเอ่อคลอซึ่งเกิดจาก
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ความรู้สึกผิดและจากเรื่องราวทั้งหมดที่อัดแน่นอยู่ภายในใจมาหลายวัน
ใบหน้างดงามซีดเซียวพิงซบลงกับแล็ปท็อป ในหัวร่างภาพของชายผูท้ เี่ ธอ
บรรยายเอาไว้อย่างงดงาม
บุรุษหนุ่มผู้มีรูปลักษณ์สง่างาม และมักจะมีรอยยิ้มประดับใบหน้า
อยูเ่ สมอไม่วา่ จะต้องเจอกับเรือ่ งอะไร ผูช้ ายทีเ่ ธอโยนโศกนาฏกรรมชีวติ ใส่
ตัง้ แต่ให้เขาเกิดมามีสายเลือดของสองราชวงศ์ทชี่ งิ ชังกันจนไม่อาจอยูร่ ว่ มฟ้า
เจ้าชายสูงศักดิผ์ เู้ ติบโตขึน้ มาอย่างพรัง่ พร้อมในทุกสิง่ ยกเว้นความรัก
ความอบอุ่นจากครอบครัว คนที่ถูกปลูกฝังให้ท�ำทุกอย่างเพื่อแผ่นดินเกิด
และราชวงศ์ธาราธร ถูกสอนให้มองชาวศีตกาลจากราชวงศ์เก่าเป็นกบฏ
คนทีพ่ ยายามท�ำทุกทางเพือ่ แลกกับการยอมรับ แลกกับความรักใคร่เมตตา
เพียงเล็กน้อยจากญาติทเี่ หลืออยู่ โดยไม่รเู้ ลยว่า...แท้จริงแล้วเลือดครึง่ หนึง่
ในกายเขาคือเลือดของราชวงศ์ศตี กาล เลือดของกลุม่ ชนซึง่ ถูกตราหน้าว่า
เป็นกบฏ
กว่าจะรูต้ วั ...ทัว่ ทัง้ ร่างเขาก็แปดเปือ้ นด้วยโลหิตของผูม้ เี ชือ้ สายเดียวกับ
มารดาจนมิอาจลบล้างได้
ยิ่งคิดว่าเธอสาดทุกอย่างใส่เขา...ยกเว้นความสุขสมหวัง การได้รับ
และครอบครองความรักที่ถวิลหา อีกทั้งบทสรุปสุดท้ายของครีษมายัน
ยังเป็นการตายด้วยน�ำ้ มือของคนทีเ่ ขารักทีส่ ดุ ต่อให้ทกุ อย่างทีพ่ นั ธิตราท�ำ...
จะท�ำเพือ่ ให้คนอ่านทัง้ รักและสงสารจนเกลียด 'ตัวร้าย' อย่างเขาไม่ลง ทว่า
สุดท้าย...เธอก็ผดิ ต่อเขามากอยูด่ ี
ผิด...จนหากมีโอกาสสักครัง้ หากปาฏิหาริยม์ อี ยูจ่ ริงแค่เพียงชัว่ เวลา
สั้นๆ...
เธออยากจะคืนทุกอย่างที่ช่วงชิงมาให้กับผู้ชายคนนั้น
แววตารวดร้าวเต็มไปด้วยความรู้สึกผิด มือเรียวไล้หน้าจอแล็ปท็อป
ไปมา
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"ฉันท�ำร้ายท่านมากเกินไปจริงๆ ครีษมายัน ฉันอยากไถ่โทษกับท่าน
ถ้าโลกนีม้ สี งิ่ ทีเ่ รียกว่าปาฏิหาริยอ์ ยูจ่ ริง ฉันคงอธิษฐานขอให้ทา่ นปรากฏตัว
ตรงหน้า แล้วฉันจะคืนความรัก การยอมรับ ความสุข และรอยยิม้ จะคืนทุกสิง่
ทีพ่ รากไปจากท่านให้ทา่ นทัง้ หมด...จะคืนให้ทงั้ หมดเลยจริงๆ"
หลังสิน้ ค�ำอธิษฐานต่อปาฏิหาริยท์ ไี่ ม่มวี นั เป็นจริง หญิงสาวก็หลับตาลง
และอาจจะหลับไปทัง้ อย่างนัน้ หากไม่ใช่วา่ เธอได้ยนิ เสียงคล้ายๆ ว่าแล็ปท็อป
ก�ำลังช็อต
เมื่อเธอลืมตาขึ้น หญิงสาวก็ต้องเบิกตากว้าง มองหน้าจอต้นฉบับ
ซึ่งเลื่อนลงไปจนถึงฉากสุดท้ายที่เธอเขียน 'ฉากการตายของครีษมายัน'
ก�ำลังสั่นไหวไปมาจนมองไม่เป็นตัวอักษร ก่อนจะมีภาพบางอย่างทับซ้อน
ขึ้นมา
ร่างสูงสง่าของบุรษุ รูปงามคนหนึง่ ก้มมองดาบทิม่ ทะลุอกขวาของตัวเอง
เขาค่อยๆ ทรุดลงบนพืน้ หยดเลือดสีแดงคล�ำ้ รินรดหิมะสีขาวสะอาด ความ
หนาวเย็นของช่วงเวลาที่หนาวที่สุดของปี...ยังไม่เย็นเยียบเท่าหัวใจของ
ชายผู้นั้น
เขาก�ำลังจะตาย
ใช่ พันธิตรารู้ว่าเขาจะ 'ต้อง' ตาย
หญิงสาวมองเห็นแก้วตาสีนิลว่างเปล่าปราศจากระลอกคลื่นอารมณ์
ราวปลดปลงในทุกสิ่ง ก่อนมันจะค่อยๆ ถูกย้อมด้วยความเยาะหยันชิงชัง
ทว่านัน่ ไม่ใช่สงิ่ ทีเ่ ขามอบให้ผลู้ งมือสังหารตน แต่มอบให้กบั โชคชะตา หรือ...
ใครก็ตามที่ก�ำหนดทุกอย่าง
เปรี้ยง!
"กรี๊ดดดด!"
พันธิตราหลับตาหวีดร้องลัน่ ตกใจกับเสียงฟ้าผ่าที่ไม่มสี ญั ญาณเตือน
ล่วงหน้า ร่างของเธอผงะถอยห่างออกจากโต๊ะท�ำงานจนเก้าอีไ้ ถลไปด้านหลัง
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เมื่อลืมตาขึ้นมาอีกครั้ง ไฟก็ดับสนิท และมีลมกระโชกแรงอยู่ภายในห้อง
ทัง้ ทีป่ ระตูหน้าต่างทุกบานถูกปิดสนิท ผ้าม่านเนือ้ หนาหนักพลิว้ ไหวจนเห็น
แสงจากสายฟ้าอีกสาย สะท้อนให้เห็นภาพของผูช้ ายคนนัน้ ที่ 'หลุด' ออกมา
จากหน้าจอแล็ปท็อปของเธอเหมือนในซีรี่ส์
ผลัก!
ผูช้ ายซึง่ ควรจะตายอยูท่ า่ มกลางหิมะด้วยน�ำ้ มือของผูห้ ญิงทีเ่ ขารักทีส่ ดุ
ร่วงหล่นมาอยูแ่ ทบเท้าเธอ ดาบบนหน้าอกของเขาหายไปแล้ว แม้แต่เลือด
ก็หยุดไหลแล้ว หากคราบเลือดยังเกาะแน่นบนชุดสีเข้ม ชายหนุม่ ลืมตาขึน้
มองเธอด้วยแววตาแบบเดียวกับเมื่อครู่ น�้ำเสียงเย็นเฉียบถูกเอ่ยขึ้นอย่าง
เนิบช้า
"เจ้าน่ะหรือ...คือผู้โยนโศกนาฏกรรมทั้งหมดเข้ามาในชีวิตข้า"
พันธิตราตัวสัน่ อย่างทีไ่ ม่เคยเป็นมาก่อน อดีตราชินแี ห่งความสมบูรณ์แบบ
กลืนน�ำ้ ลายลงคอ มองผูช้ ายทีค่ อ่ ยๆ ยันตัวลุกขึน้ ยืนแล้วก้าวมาหาเธอช้าๆ
อย่างท�ำอะไรไม่ถกู
และการไม่ตอบของเธอคงกลายเป็นค�ำตอบส�ำหรับเขา ชายผูไ้ ม่เคย
ได้พบพานความสุขสมหวังก้าวเข้าหาผูท้ พี่ รากทุกสิง่ ไปจากตน มือแข็งแรง
เปือ้ นคราบเลือดยืน่ ไปข้างหน้า มีจดุ หมายอยูท่ ลี่ ำ� คอระหงบอบบาง ดวงตาสีนลิ
แข็งกร้าว ปลายนิว้ เย็นเฉียบแตะลงบนผิวเนือ้ อุน่ ช้าๆ
พันธิตราหัวใจเต้นแรง มองเห็นความแค้นลึกซึ้งในดวงตาเย็นเฉียบ
เพราะรู้ดีว่าเขาเป็นใคร เพราะรู้ว่าเธอท�ำอะไรกับเขาไว้บ้าง หญิงสาวจึง
หลับตาลงอย่างไร้ทา่ ทีขดั ขืน ยินยอมพร้อมรับความตายภายใต้นำ�้ มือของ
คนทีเ่ ธอท�ำลายเขามาทัง้ ชีวติ
เพราะนี่...คือกรรมที่เธอเป็นคนก่อไว้เอง
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บทที่ 1

ถ้า 'พระเอก' ไม่เลือก
คุณก็จะไม่ใช่ 'นางเอก' อีกต่อไป

พันธิตราเพิ่งเข้าใจในวันนี้เองว่าแท้จริงแล้วต�ำแหน่ง 'นางเอก' มัน
ไม่ได้ขนึ้ อยูก่ บั ว่าคุณมาก่อนหรือมาหลัง คุณนิสยั ดีราวนางฟ้าหรือร้ายกาจ
เหมือนนางมาร แต่มันขึ้นอยู่กับว่าคนที่คุณเลือกให้เป็น 'พระเอก' นั้น
ท้ายที่สุดแล้วเขาเลือกให้ 'ใคร' เป็น 'นางเอก' ในชีวิต
"พี่ขอโทษ"
ใช่ เขาควรขอโทษเธอ นั่นถูกแล้ว
"พี่ผิดเอง"
เออสิ! ถ้าไม่ใช่เขาผิดแล้วจะใครล่ะ
"น้องไพรม์จะโกรธ จะเกลียด หรือจะด่าว่าพี่ยังไงก็ได้ พี่ยอมรับผิด"
แน่นอนอยู่แล้วว่าเธอต้องโกรธ ต้องเกลียด และอยากลุกขึ้นมาด่า
พร้อมสาดไวน์แดงใส่หน้าเขากลางร้านอาหารซะเดี๋ยวนี้เลยด้วยซ�้ำ
"แต่เรื่องนี้...หนูดาเขาไม่ผิด พี่ผิดเอง"
ใช่ เขาผิด แต่นั่นไม่ได้หมายความว่า 'หนูดา' นั่นจะไม่ผิด
"หนูดาเขาเป็นคนดี เรื่องนี้พี่ผิดคนเดียว เขา...เขา..."
หนูดาเป็นคนดี? อืม คงจะเป็นคนดีมากถึงได้มายุ่งวุ่นวาย วอแว
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เอากับผู้ชายที่น่าจะรู้กันทั่วว่ามี 'คู่หมั้น' แล้วแบบนี้
"...น้องไพรม์...พีข่ อร้อง ถ้าน้องไพรม์มอี ะไรอยากจะพูด อยากจะด่า
น้องไพรม์พูดมันออกมาเลยได้มั้ย อย่า...ท�ำให้พี่รู้สึกเหมือนก�ำลังถูก
น้องไพรม์ด่าด้วยสายตาแบบนี้"
ทัง้ ทีบ่ รรยากาศก�ำลังตึงเครียดถึงขีดสุด แต่หญิงสาวเกือบหลุดหัวเราะ
กึง่ จะเยาะกับสีหน้าและค�ำขอของคูห่ มัน้
ไม่สิ น่าจะเป็น 'อดีตคู่หมั้น' มากกว่า
เอาเถอะ ถือซะว่าเกือบทัง้ ชีวติ ทีร่ จู้ กั กันมา 'ธิตธิ ร' ยังพอรูจ้ กั นิสยั เธอ
อยูบ่ า้ ง ถึงได้รวู้ า่ แม้บนใบหน้าสวยๆ ของเธอจะยังเรียบนิง่ มุมปากคล้ายยิม้
อยู่จางๆ แต่สายตาเธอก�ำลังด่าเขายับ
พันธิตราถอนหายใจ เบือนหน้าจากผูช้ ายซึง่ คบกันมาตัง้ แต่เธออายุสบิ หก
ไปมองบรรยากาศเฉลิมฉลองเบือ้ งล่าง ในคืนส่งท้ายปีที่ใครหลายๆ คนต่างมี
ความสุข และครึง่ ชัว่ โมงก่อนหน้านี...
้ เธอก็คดิ ว่าตัวเองจะเป็นหนึง่ ในนัน้
สาวลูกเสี้ยวผู้มีรูปลักษณ์เด่นมาทางตะวันออกมากกว่าตะวันตก
เม้มปาก หันกลับมาจ้องดวงหน้าหล่อเหลาคมเข้มของคนที่เมื่อสิบปีก่อน
เขาขอเธอเป็นแฟน สามปีก่อนขอเธอหมั้น และวันนี้...ขอเธอเลิก ยิ่งเห็น
สีหน้าร้อนรนกระวนกระวายปนรู้สึกผิด หญิงสาวยิ่งอยากจะหัวเราะเยาะ
ให้กับตัวเองและใครอีกหลายๆ คน
พันธิตราประสานมือเข้าหากัน วางคางเรียวเล็กลงบนนัน้ จ้องกลับไปยัง
ดวงตาที่เคยมองแค่เธอคนเดียวมาตลอด ริมฝีปากสีกุหลาบแย้มรอยยิ้ม
ขณะพูดด้วยน�้ำเสียงเฉื่อยชา
"พี่ตรีรู้มั้ย ไพรม์รู้สึกได้...ว่าพี่ตรีแปลกไปสักพักแล้ว"
ธิตธิ รหัวใจกระตุก ก่อนจะเต้นระรัวไม่เป็นจังหวะ เมือ่ คิดว่าคูห่ มัน้ สาว
ค้นพบมาพักหนึง่ แล้วว่าเขา 'ไม่ซอื่ สัตย์' กับเธอ
"อย่าท�ำหน้าแบบนัน้ สิ คิดเหรอถ้าไพรม์รวู้ า่ เหตุผลทีพ่ ตี่ รีแปลกไปคือ

Page Magic Moment... ��������������.indd 14

26/8/2563 BE 14:40

ปราณปริยา
15

มีคนอื่น...ไพรม์จะนิ่งมาเป็นเดือนขนาดนี้ เปล่าเลย..."
หญิงสาวส่ายหน้า เรือนผมสีด�ำธรรมชาติเป็นลอนพลิ้วไหวล้อม
ดวงหน้างดงาม ถอนหายใจอีกครัง้ โดยไม่คดิ จะเล่าถึง 'ความเขลา' ให้เขาฟัง
ว่าก่อนหน้านีห้ ลังพบว่าธิตธิ รมีพฤติกรรมแปลกไป คนรอบตัวเธอต่างคาดเดา
กันไปถึงไหนต่อไหน
'ไพรซ์ว่าพี่ตรีต้องขอพี่ไพรม์แต่งงานแน่เลย!' 'พัทธมน' น้องสาว
ผู้อายุน้อยกว่าเธอถึงเจ็ดปีท�ำตาเป็นประกาย
'ใช่ๆ แฟร์เห็นด้วย' หญิงสาวที่เป็นทั้งลูกพี่ลูกน้องของเธอและธิติธร
พยักหน้าหงึกหงัก 'แฟร์จำ� ได้วา่ ครัง้ ก่อนทีพ่ ตี่ รีทำ� ตัวแปลกๆ พิลกึ ๆ แบบนี้
ก็ตอนที่เขาจะขอพี่ไพรม์หมั้นนี่แหละ!'
'ปรนิมมิตา' ยืนกรานอย่างมั่นอกมั่นใจในสถานการณ์คล้ายกัน
ที่เคยเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อน...ตอนที่พวกเธอแอบสงสัยว่าธิติธรอาจจะ
แอบมีผหู้ ญิงอืน่ ทว่าสุดท้ายแล้วท่าทีอกึ ๆ อักๆ เดีย๋ วมาเดีย๋ วไปของเขา...
คือการเตรียมตัวก่อนขอพันธิตราหมั้น
'ปีนี้พี่ตรีต้องให้แหวนแต่งงานพี่ไพรม์เป็นของขวัญปีใหม่แน่นอน!'
กระทัง่ 'นิมมานรดี' ญาติผนู้ อ้ งคนเล็กสุดจากบ้านศิรพาราก็ยงั เชือ่ แบบนัน้
ในวงสนทนานอกจากเธอแล้วก็มีเพียง 'ราชิกา' ลูกพี่ลูกน้องที่อายุเท่ากัน
พีส่ าวคนโตของปรนิมมิตาและนิมมานรดีซงึ่ ยังนิง่ เฉย ดวงตาเฉลียวฉลาด
ดูคล้ายเก็บง�ำความคิดบางอย่าง
'แล้วเฟรย์คิดว่าไง'
ราชิกาสบตาเธอนิ่ง ส่ายหน้าเบาๆ แล้วตอบสั้นๆ ตามนิสัย
'ไม่รู้ แต่ที่แน่ๆ ไม่ได้มาขอให้เฟรย์ออกแบบแหวนอะไรให้ทั้งนั้น'
'โธ่! พีเ่ ฟรย์! แหวนแต่งงานทัง้ ที พีต่ รีกต็ อ้ งไปตบตีแย่งแหวนประจ�ำ
ตระกูลเมธาธิยานนท์ของเขามาอยูแ่ ล้ว ไม่เอาแหวนใหม่ไปขอพีไ่ พรม์แต่งงาน
หรอก' ปรนิมมิตาว่าอย่างนัน้
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และเพราะสามในห้ามั่นใจมากว่าการนัดเดตในค�ำ่ คืนวันส่งท้ายปีเก่า
ต้อนรับปีใหม่ของธิตธิ ร คือการเตรียม 'เซอร์ไพรส์' ขอเธอแต่งงาน แม้ลกึ ๆ
จะยังไม่พร้อมและตะขิดตะขวงใจบางอย่าง ทว่าหญิงสาวก็บรรจงแต่งตัว
อย่างงดงามชนิดที่หากไม่เข้าข้างตัวเองมากเกินไป...พันธิตราก็มั่นใจว่า
ในค�่ำคืนนี้มีสายตาหลายคู่เฝ้ามองมาที่เธอ
กระทัง่ ตัวธิตธิ รเองตอนเห็นเธอครัง้ แรก เขายังมองด้วยสายตาตะลึงงัน
กึง่ เคลิม้ ฝันจนหญิงสาวเผลอคิดไปตามค�ำพูดของเหล่าน้องๆ ทว่าพอตัง้ สติ
ได้ เริม่ มือ้ ดินเนอร์บนรูฟท็อปวิวสวยสมราคาจนเสร็จสิน้ คูห่ มัน้ หนุม่ ก็ได้
เปิดปาก 'เซอร์ไพรส์' เธอเข้าจริงๆ
ธิติธรขอเลิกกับเธอ...ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่ได้รักเธอในแบบคนรัก
อีกต่อไปแล้ว สถาปนิกหนุม่ พร�ำ่ พูดว่าเขายังรักเธอเสมอ ห่วงใยเธอตลอดไป
เพียงแค่เปลี่ยนเป็นในรูปแบบของพี่ที่มีต่อน้อง ไม่เหมือนผู้หญิงอีกคน...
คนทีเ่ ขาเพิง่ ค้นพบว่ารักหล่อน
"หึ! นี่เหรอ ของขวัญปีใหม่จากพี่ตรี" พันธิตราเผลอพึมพ�ำ ไม่รู้ว่า
คนทีน่ งั่ ตรงข้ามจะหูดไี ด้ยนิ ชัดหรือไม่รอู้ ะไรเลยกันแน่ แต่เขาก็ยงั พยายาม
ยื่นมือมาหาตามความเคยชิน ผิดกับเธอ...ที่แม้จะชินกับการวางมือเล็ก
ลงในอุ้งมือใหญ่ ทว่าพันธิตราก็มีสติมากพอจะรู้ว่า ณ เวลานี้ วินาทีนี้
ความสัมพันธ์ของพวกเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว
"...น้องไพรม์"
พันธิตราขยับตัวเปลี่ยนท่าใหม่เป็นการวางท่อนแขนเนียนละเอียด
บนขอบโต๊ะ ส่วนแขนซ้ายตัง้ ฉากกับโต๊ะ ปลายนิว้ เล่นกับแหวนเพชรน�ำ้ งาม
บนนิว้ นาง ก่อนจะตวัดสายตาไปสบตาผูช้ ายที่ 'เคย' เป็นของเธอ ถามย�ำ้
ด้วยน�้ำเสียงจริงจัง
"พี่ตรีตัดสินใจดีแล้วใช่มั้ย ถึงเลือกจะบอกกับไพรม์ตรงๆ แบบนี้"
"พี่..."
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ดวงตาของชายหนุม่ มองตามแหวนเพชรทีส่ ามปีกอ่ นเขาเป็นคนบรรจง
สวมไว้บนนิว้ เรียวงาม
พันธิตรายิม้ ให้กบั ปฏิกริ ยิ านัน้ เธอเอาแขนลง ปรับสีหน้าให้เรียบเฉย
จริงจังขึ้น
"แต่เอาเถอะค่ะ ไม่วา่ พีต่ รีจะตัดสินใจดีแล้วหรือแค่สบั สนลังเลอะไรมา
แต่สำ� หรับไพรม์...ทุกอย่างมันชัดเจนตัง้ แต่ทพ่ี ตี่ รีเริม่ 'คุย' กับผูห้ ญิงคนอืน่
แล้ว"
นัยน์ตาสีเข้มจ้องคู่หมั้นที่ก�ำลังจะกลายเป็นอดีต
"พีต่ รีรดู้ ี ว่าสิง่ ที่ไพรม์เกลียดทีส่ ดุ คือความไม่ซอื่ สัตย์และการนอกใจ
ดังนัน้ ไม่วา่ สิง่ ทีพ่ ตี่ รีพดู มาวันนี้ จะเพราะรูส้ กึ ผิดหรือเพราะอยากไปเริม่ ต้นใหม่
กับผู้หญิง 'ที่มาทีหลัง' คนนั้น..." หญิงสาวเน้นย�้ำถึงต�ำแหน่งเวลาของ
ใครอีกคน "ไพรม์ก็ขอคืนอิสรภาพให้พี่ตรี...ตั้งแต่วินาทีนี้เลยค่ะ"
"น้องไพรม์..." ทั้งที่ตั้งใจรวบรวมความกล้ามาบอกเลิกคู่หมั้นที่เขา
เคยคิดว่าจะรักเธอไปทั้งชีวิต แต่พอพบว่าพันธิตรายอมถอยให้แต่โดยดี
หัวใจธิติธรก็ยากจะสงบ มันร้อนรนกระวนกระวายอย่างบอกไม่ถูก
ท�ำไมกัน ทั้งที่เขามั่นใจว่าตอนนี้ตัวเองรัก 'กวินธิดา' มาก มากจน
ยอมเสี่ยงที่จะแตกหักกับครอบครัวพันธิตราและอาจรวมไปถึงบ้านของ
ลูกพีล่ กู น้องของตน แต่ทำ� ไมพอพบว่าคนรักทีค่ บหากันมายาวนานนับสิบปี
ไม่ได้อาลัยอาวรณ์เขาเลยสักนิด
หัวใจกลับรู้สึกทนไม่ได้ขึ้นมา
"อีกสองวันบ้านพวกเรามีนัดกินข้าวฉลองปีใหม่ร่วมกันเหมือนทุกปี
วันนั้น...ไพรม์รบกวนพี่ตรีจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยด้วยนะคะ"
ร่างระหงลุกขึน้ จากเก้าอี้ คว้ากระเป๋าใบย่อมขึน้ มาคล้องไหล่ เชิดหน้า
ปรายตามองผูช้ ายทีเ่ คยคิดว่าเขาคือ 'พระเอก' ในชีวติ จริง ริมฝีปากสีระเรือ่
คลี่ยิ้มกว้าง
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"ตอนขอหมัน้ ...พีต่ รีกล้าพาครอบครัวไปขอไพรม์กบั ป๊ากับแม่ แถมยัง
พาบ้านเฟรย์ให้ไปช่วยร่วมกดดันด้วย เพราะงัน้ จะถอนหมัน้ ทัง้ ที...รบกวน
ท�ำให้ยงิ่ ใหญ่เหมือนตอนขอหมัน้ ด้วยนะคะ อ้อ ส่วนนี...
่ " พันธิตราโบกมือซ้าย
ไหวๆ ให้แสงเพชรหยอกล้อกับประกายไฟ "ไม่ตอ้ งห่วงว่าไพรม์จะไม่คนื นะคะ
แต่ว่าตอนนั้นเราสวมมันต่อหน้าทุกคน ครั้งนี้...ไพรม์ก็เลยจะถอดมันคืน
ต่อหน้าทุกคนเหมือนกันค่ะ"
แม้ ต อนอยู ่ ต ่ อ หน้ า ธิ ติ ธ ร พั น ธิ ต ราจะยั ง คงรั ก ษาภาพลั ก ษณ์
เพอร์ เ ฟ็ ก ชั่ นนิส ต์ส าวผู้เ ยือ กเย็น ไว้ไ ด้อ ย่างเหนียวแน่น ไม่มีแม้แต่
รอยน�้ำตารื้นขึ้นมาสักกระผีก แต่พอได้ก้าวเท้าเข้ามาอยู่ในคอนโดฯ ของ
ตัวเอง ในพืน้ ทีท่ มี่ แี ต่เธอเท่านัน้ ร่างระหงค่อยๆ ทิง้ ตัวลงกับโซฟาทรงบัลลังก์
สีมว่ งเข้ม ยกมือซ้ายสัน่ ระริกขึน้ มองแหวนทีส่ วมติดนิว้ มาสามปี แหวน...
ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์บอกให้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มีเจ้าของจับจองแล้ว
"นี่เรา...เลิกกับพี่ตรีแล้วจริงๆ เหรอเนี่ย"
พันธิตราพึมพ�ำอย่างไม่อยากจะเชื่อ
ทั้งที่เธอเตรียมใจไปถูกเขาเซอร์ ไพรส์ขอแต่งงานแล้วแท้ๆ แต่กลับ
ค้นพบว่าการเซอร์ ไพรส์ที่แท้จริง...คือการขอเลิกจากคนที่รักกันมาเกือบ
ครึ่งชีวิต
ระหว่างในหัวร�ำลึกถึงอดีตที่ 'พีต่ รี' อาศัยความเป็นลูกพีล่ กู น้องฝัง่ พ่อ
ของสามสาว ข้ามมาสานสัมพันธ์กับลูกพี่ลูกน้องฝั่งแม่อย่างเธอ นับแต่
เล็กจนโต...ธิตธิ รเป็นผูช้ ายต่างสายเลือดคนเดียวทีเ่ ธอสนิทสนมด้วยมากทีส่ ดุ
ดังนัน้ ตอนอายุครบสิบหกปีแล้วเขาขอเป็นแฟน...พันธิตราถึงไม่ปฏิเสธ
หญิงสาวถอนหายใจให้กับความหลัง หัวใจเว้าแหว่งเหมือนอะไร
บางอย่างก�ำลังจะขาดหาย กระนั้นกลับไม่มีน�้ำตาสักหยดจะรินไหล
บางทีอาจจะเพราะเธอยังมึนและชาเกินกว่าจะเจ็บกระมัง หรือไม่...
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บางทีเธออาจจะก�ำลังฝันอยู่
แล้วพรุ่งนี้...ธิติธรก็จะโทรศัพท์มาอวยพรปี ใหม่เธอเป็นคนแรก
เพือ่ บอกให้รวู้ า่ ...เธอจะยังคงเป็น 'นางเอก' หนึง่ เดียวส�ำหรับเขาอย่างทีเ่ ป็น
ตลอดมา...
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บทที่ 2

ความสัมพันธ์ซับซ้อนที่จบลง

ถ้าจะกล่าวถึงความสัมพันธ์อนั ซับซ้อนทีย่ ากจะอธิบายให้เข้าใจได้งา่ ยๆ
แล้ว บ้านของพวกเธอสามครอบครัวน่าจะเป็นหนึง่ ในนัน้
มันเริม่ มาจากทีส่ องสาวพีน่ อ้ ง 'คุณพิมพ์อปั สร' และ 'คุณพรอัปสรา'
แต่งงาน โดยคนพีแ่ ต่งงานกับ 'คุณเควิน กฤษณกรณ์' สถาปนิกหนุม่ ลูกครึง่
อนาคตไกล ขณะที่คนน้องลงเอยกับ 'คุณปาล ศิรพารา' ทายาทบริษัท
จิวเวลรีเ่ ก่าแก่ และ... 'คุณปริม ศิรพารา' พีส่ าวของคุณปาลก็ไปแต่งงาน
กับ 'คุณธนวัฒน์ เมธาธิยานนท์' ซึ่งเป็นเพื่อนรุ่นพี่ของคุณเควิน รวมทั้ง
คุณปริมยังเป็นเพือ่ นรักกับคุณพิมพ์อปั สร เท่ากับว่าครอบครัวของพวกเธอ
ถูกดองกันด้วยการแต่งงาน แถมยังซื้อบ้านอยู่ใกล้ๆ กันอีกต่างหาก
ดังนั้นเมื่อถึงรุ่นลูกทั้ง 'เมธาวี' หลานชายคนเดียวของคุณธนวัฒน์
ธิตธิ ร ราชิกา พันธิตรา ปรนิมมิตา นิมมานรดี และพัทธมนถือก�ำเนิดขึน้
เด็กทั้งหมดจึงสนิทสนมและเติบโตมาด้วยกัน ตั้งแต่พันธิตราก้าวขึ้นสู่
ชัน้ มัธยมต้นปีทสี่ าม...คุณเควินผูห้ วงลูกสาวเป็นชีวติ จิตใจมองเห็น 'สายตา
แปลกๆ' ทีธ่ ติ ธิ รมีให้พนั ธิตรา หลายครัง้ คนเป็นพ่อร�ำ่ ร�ำ่ อยากจะแยกเด็กทัง้ คู่
ออกจากกัน แต่ก็โดนภรรยาปรามแล้วหาว่าเขาคิดมากเกินไป เด็กทัง้ หมด
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ล้วนเป็นเครือญาติที่โตมาด้วยกันทั้งนั้น
แต่แล้ววันเวลาก็แสดงให้เห็นว่าเซ้นส์ของคนเป็นพ่อมันชัดเจนมาก
ในคืนส่งท้ายปีเก่าทีพ่ นั ธิตราอายุครบสิบหกปี และทัง้ สามบ้านมาฉลองร่วมกัน
อย่างทุกครั้ง เจ้าเด็กหนุ่มหน้าอ่อนนั่นก็ขอลูกสาวเขาเป็นแฟนจริงๆ!
นอกจากตัวคุณเควินแล้ว ทั้งผู้ใหญ่และเด็กสามตระกูลต่างยินดีกัน
ถ้วนหน้า คุณพิมพ์อัปสรยินดีเพราะรู้จักธิติธรมาตั้งแต่ยังเล็ก เห็นชัดว่า
เป็นเด็กทีน่ สิ ยั ดี อ่อนน้อม ฉลาด และไว้ใจให้ดแู ลลูกสาวคนโตได้ คุณปริม
ยินดีเพราะพันธิตราเป็นเด็กสาวทีส่ วย ฉลาด น่ารัก มารยาทดี ดูครบเครือ่ ง
อย่างหาได้ยาก ทัง้ ยังเป็นลูกสาวของเพือ่ นรุน่ น้องแสนรักอย่างคุณพิมพ์อปั สร
เหมาะทีจ่ ะมาเป็นว่าทีส่ ะใภ้ ขณะทีป่ รนิมมิตาเองคือรุน่ เด็กทีอ่ อกอาการดีใจ
ที่สุด เพราะหล่อนคาดหวังมานานแล้วว่าอยากให้ลูกพี่ลูกน้องทั้งสองฝ่าย
ของตัวเองได้ดองกัน ความสัมพันธ์ระหว่างพวกหล่อนทั้งหมดจะได้ยิ่ง
แนบแน่นขึน้ ไปอีก เผือ่ เวลาใครถามถึงความสัมพันธ์ของตระกูลเธอจะได้ตอบ
ด้วยสีหน้าเจ้าเล่ห์ดูลึกลับว่า 'มันเป็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมาก'
หลังจากคืนสิ้นปีที่ถูกบอกเลิกอย่างไม่ได้ตั้งตัว เหล่าลูกพี่ลูกน้อง
โดยเฉพาะปรนิมมิตาทีอ่ อกตัวเชียร์แรงกว่าใครก็เซ้าซี้ให้หญิงสาวเล่าให้ฟงั ว่า
คืนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้าง จนพันธิตรานึกอยากจะลุกขึ้นมาวีนให้เลิกถาม
เรือ่ งบ้าบอพรรค์นนั้ ได้แล้ว แต่เพราะการกระท�ำแบบนัน้ ไม่ใช่นสิ ยั ของเธอ
และรูด้ วี า่ ทีน่ อ้ งถามเพราะ 'หว่ ง' เนือ่ งจากสัมผัสได้วา่ เธอแปลกไป ผูห้ นั หลัง
ให้กับวงการสถาปนิก ย้ายสายงานมาเป็นนักเขียนเต็มตัวเป็นหลัก...
และรับปันผลจากหุน้ บริษทั MIconic เป็นรองจึงท�ำเพียงส่งยิม้ สวยๆ แล้ว
บอกให้รอลุ้นกันในวันรวมญาติ
รอยยิ้มและความนัยท�ำให้ปรนิมมิตาอยากจะเข้าใจว่าสองหนุ่มสาว
ตกลงแต่งงานกันแล้ว แต่หัวใจหล่อนกลับกระตุกแปลกๆ ว่า...
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บางทีอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่หล่อนหรือใครๆ คิด
ในทุกปีพวกเขาจะเปลี่ยนร้านอาหารที่ ใช้กินเลี้ยงไปเรื่อยๆ ปีนี้
พิเศษหน่อยตรงทัง้ ผูใ้ หญ่และเด็กตกลงกันว่าจะขับรถไปกินอาหารทีร่ า้ นดัง
ประจ�ำหัวหินและถือโอกาสเที่ยวเล่น พักค้างคืนที่บ้านพักตากอากาศของ
ครอบครัวศิรพาราซึ่งใหญ่พอจะให้ทุกคนได้พักกันจนครบ
ทีจ่ ริงแล้วการเลือกสถานที่ไกลขนาดนี้ เพราะพวกผูใ้ หญ่ตา่ งก็คดิ ว่า
การพักผ่อนประจ�ำปีครั้งนี้คงมี 'ข่าวดี' ให้เฉลิมฉลอง และเผื่อว่าธิติธร
อยากจะขอพันธิตราแต่งงานอีกรอบ จะได้มบี รรยากาศดีๆ วิวสวยๆ รวมถึง
มุมให้พวกท่านได้แอบเฝ้ามอง
ในมื้ออาหารเย็นที่จัดขึ้นหน้าบ้านพักตากอากาศ พันธิตราเฝ้ามอง
พฤติกรรมของทุกคนพร้อมลอบถอนหายใจ หากจะมีใครสังเกต...อย่างที่
ราชิกาสังเกต คงเห็นว่าแม้วงหน้าสวยยังแต้มรอยยิ้มไม่ขาด หากดวงตา
กลมโตนั้นกลับเรียบนิ่งอย่างประหลาด ไม่มีเค้าของ 'ว่าที่เจ้าสาว' เลย
แม้แต่นอ้ ย ส่วนตัวธิตธิ รเองแม้จะพยายามท�ำตัวให้ 'ปกติ' มากแค่ไหน แต่
สถาปนิกหนุ่มหล่ออนาคตไกลกลับดูลุกลี้ลุกลนและไม่ค่อยวอแวเอาใจใส่
'คู่หมั้น' เท่าที่ควร
ธิติธรหลุบตาลงต�่ำ ฟังพวกผู้ใหญ่เริ่มอัพเดตชีวิตทั้งด้านการงาน
สุขภาพ สังคม ไล่มาจนถึงเรื่องลูกหลาน หัวใจของชายหนุ่มเต้นกระหน�่ำ
อย่างรุนแรงเมือ่ รูด้ วี า่ 'หัวข้อส�ำคัญ' ระหว่างเขากับพันธิตราใกล้เข้ามาทุกที
แล้ว และใช่...อดีตคู่หมั้นซึ่งยังสวมแหวนอยู่ก็ท�ำอย่างที่เธอบอกไว้ คือ
ให้เขาเป็นคน 'เคลียร์' เรือ่ งนีด้ ว้ ยตัวเอง โดยทีเ่ ธอจะไม่ชว่ ยเหลือใดๆ ทัง้ สิน้
จะไม่มกี ารบอกว่าทุกอย่างจบลงด้วยดี เธอกับเขาจากกันเพราะหมดรัก
และยังสามารถเป็นพีน่ อ้ งกันได้อยู่
พูดตามตรง ด้วยนิสยั เย่อหยิง่ ตรงไปตรงมาและเกลียดการทรยศหักหลัง
การทีพ่ นั ธิตรายังไว้หน้า ไม่ดา่ ประจานเขากลางวงศ์ญาติกถ็ อื ว่าเธอเห็นแก่
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สายสัมพันธ์ยาวนานมากพออยู่แล้ว
"จะว่าไปตรีกบั น้องไพรม์กห็ มัน้ กันมานานแล้วนา ปีนนี้ อ้ งไพรม์กจ็ ะ
ยีส่ บิ เจ็ดแล้ว น่าจะถึงเวลาแต่งงานได้แล้วมัง้ " มารดาของเขาแกล้งเปรยขึน้
อย่างนัน้ และนัน่ ท�ำให้ชอ้ นในมือคนทีเ่ คยอยากแต่งงานมาตลอดหล่นกระทบ
จานดังเคร้ง สร้างความแปลกใจให้กบั หลายๆ คน ทว่าคุณปริมยังคงเข้าใจผิด
ต่อไปว่า "แน่ะ! แม่พดู แค่นถี้ งึ กับเขิน ตืน่ เต้นจนท�ำช้อนหลุดมือเลยเหรอ
เจ้าลูกคนนี้ ฮึ ว่าไง"
ธิตธิ รเหลือบตาขึน้ มองมารดา เขารูว้ า่ หลังบอกเลิกพันธิตราเมือ่ คืนสิน้ ปี...
ตลอดระยะเวลาสองวันมานีเ้ ขาควรจะสารภาพความจริงให้บพุ การีได้รบั รูก้ อ่ น
แต่เพราะเขายังไม่กล้ามากพอ เรือ่ งราวมันจึงเลยเถิดมาถึงตรงนี้
ตรงที่มารดาเขาไม่รอค�ำตอบแต่หันไปปรึกษากับคุณพิมพ์อัปสร
เพื่อนรุ่นน้องซึ่งสนิทกันตั้งแต่วัยสาวผู้เป็นมารดาของพันธิตรา
"เอ้อ ไหนๆ ก็อยูก่ นั พร้อมหน้าพร้อมตาแล้ว เราพูดเรือ่ งฤกษ์ทไี่ ปขอมา
กันเลยมัย้ พิมพ์"
"ฤกษ์? ฤกษ์อะไรครับ" คุณเควินขมวดคิว้ ฉับ ลึกๆ แล้วท่านเข้าใจว่า
คุณปริมก�ำลังเกริ่นเข้าเรื่องอะไร แต่ไม่ใช่สิ่งที่พ่อผู้รักลูกดังแก้วตาดวงใจ
จะยอมรับได้งา่ ยๆ
แม้จะยอมปล่อยให้ลกู คบหากับไอ้เด็กหน้าอ่อนนัน่ มาสิบปีเต็มแล้วก็ตาม!
"แหม! วิน อย่ามาท�ำเป็นไม่รเู้ ลยน่า! พีร่ วู้ า่ วินรักและหวงน้องไพรม์
มาก แต่เด็กๆ เขาคบกันมานานแล้วนา วินก็เห็นว่าทีผ่ า่ นมาลูกชายพีร่ กั และ
ซือ่ สัตย์กบั น้องไพรม์คนเดียว...วินไม่ตอ้ งห่วงนะ พีจ่ ะรักและดูแลน้องไพรม์
เหมือนลูกสาวแท้ๆ ให้ดยี งิ่ กว่าทีร่ กั และดูแลตาตรีเลย!" คนอยากได้พนั ธิตรา
มาเป็นลูกสะใภ้มากๆ ให้ค�ำมั่น โดยไม่รู้เลยว่าประโยคของท่านท�ำให้
ว่าที่ศรีสะใภ้ในฝันเหลือบตามองอดีตคู่หมั้นแล้วแอบยิ้มเยาะ
รักและซื่อสัตย์ต่อน้องไพรม์คนเดียว?
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หึ! นั่นมันกลายเป็นอดีตไปแล้วล่ะค่ะป้าปริม
"ทีจ่ ริงก็ไม่นบั ว่าเป็นฤกษ์อะไรหรอก พระทีน่ บั ถือท่านว่าคูน่ ใี้ ช้ฤกษ์สะดวก
เลยจะดีกว่า พิมพ์กเ็ ลยคุยกับพีป่ ริมว่าเอาอย่างทีต่ รีเคยพูดไว้กด็ นี ะคะ แต่งกัน
วันเกิดตรีเลย แต่พปี่ ริมบอกว่ามันนานไป เลยจะลองปรึกษาทุกคนก่อน"
คุณพิมพ์อัปสรถือโอกาสถามความเห็นทุกคนทั้งเด็กและผู้ใหญ่
"ว้าววว แต่งกันวันเกิดพี่ตรี~~" ปรนิมมิตาลากเสียงแซว แววตา
วาวระยับ แกล้งนั่งหลังตรง แล้วเอ่ยเลียนแบบญาติผู้พี่ที่เคยประกาศไว้
"ตรีตงั้ ใจไว้แล้วครับว่าจะแต่งงานกันในวันเกิดตรี เพราะตรีจะได้มนี อ้ งไพรม์
เป็นของขวัญวันเกิดทีล่ ำ�้ ค่าทีส่ ดุ ในชีวติ " ใบหน้าสวยไม่ผดิ กับมารดาหันไป
ยิ้มเย้าคนเคยพูดไว้อย่างไม่ทันสังเกตความผิดปกติ "เนี่ย พี่ตรีเคยพูดไว้
แบบนี้ใช่มั้ยอ่ะ แฟร์จ�ำได้และประทับใจมากกก"
ลูกสาวคนกลางบ้านศิรพาราที่อินกว่าใครเพราะทั้งลุ้นทั้งเชียร์คู่นี้
มาแต่แรกประสานมือกุมหน้าอก หลับตาพริม้ ยินดีประหนึง่ จะได้เป็นเจ้าสาว
เสียเอง
ขณะทีห่ ลายคนเฮฮาไปกับค�ำหยอกเย้าของปรนิมมิตา คนเคยจะได้เป็น
ของขวัญล�ำ้ ค่าในวันเกิดธิตธิ รก็มองอดีตว่าทีเ่ จ้าบ่าวด้วยสายตานิง่ ๆ คล้าย
ก�ำลังตัง้ ค�ำถามว่าเมือ่ ไหร่เขาจะ 'กล้า' พอจะพูดความจริงออกไปเสียที
"แน่ะๆ พี่ไพรม์มองพีต่ รีไม่วางตาเลย ไหนๆ ก็ไหนๆ แล้ว เล่าตอนที่
พี่ตรีขอแต่งงานให้พวกเราฟังหน่อยสิคะ" ลูกพี่ลูกน้องผู้สดใสร่าเริงอย่าง
นิมมานรดีเอ่ยถามอย่างอยากรู้อยากเห็น และนั่นเป็นโอกาสให้พันธิตรา
ที่รอธิติธรจนเบื่อจะรอ ยอมช่วย 'เปิดทาง' ให้ก่อนพร้อมรอยยิ้มหวาน
"พี่ตรีไม่ได้ขอพี่แต่งงานนะ"
"อ้าว?!" หลายเสียงประสานอย่างพร้อมเพรียงด้วยความสับสน เพราะ
กระทัง่ คุณเควินซึง่ ท�ำใจยอมรับไม่ได้ทจี่ ะให้ลกู สาวแต่งงานตัง้ แต่อายุยสี่ บิ เจ็ด
ก็ยงั เข้าใจว่าการเดตในคืนส่งท้ายปีของหนุม่ สาวคือวันทีธ่ ติ ธิ รขอเธอแต่งงาน
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"แล้ว...คืนนัน้ ไม่ได้ม...
ี เซอร์ไพรส์อะไรเลยเหรอคะ" พัทธมนเอ่ยถาม
พีส่ าวแท้ๆ อย่างสงสัย หล่อนจ�ำได้แค่วา่ คืนนัน้ พีส่ าวส่งข้อความมาบอกว่า
จะนอนค้างทีค่ อนโดฯ แทนการกลับบ้าน แม้จะรูว้ า่ พันธิตราค่อนข้างหัวโบราณ
แต่สาวน้อยที่เพิ่งก้าวเข้ารั้วมหาวิทยาลัยไม่ทันครบปีก็อดจะคิดไม่ได้ว่า...
หลัง 'เซอร์ไพรส์' ขอแต่งงาน อาจจะเป็นค�ำ่ คืนหวานฉ�ำ่ สุดโรแมนติกของ
ว่าที่บ่าวสาว
"มีสิ ท�ำไมจะไม่มลี ะ่ " พันธิตรายิม้ กว้าง ยืดตัวตรง เชิดหน้าจนเห็น
ล�ำคอระหง
ดี! ในเมือ่ เธอให้โอกาสธิตธิ รเป็นฝ่ายพูดแล้วทว่าเขากลับเอาแต่เงียบ
เธอก็จะช่วย 'เกริ่น' ให้เขาละกัน
ดวงตากลมโตหันไปมองอดีตคู่หมั้นที่ท�ำท่าอยากจะหลุบตาหนี...
แต่เพราะติดสายตาทุกคู่ที่มองมาจึงไม่กล้า พันธิตราใช้มือซ้ายเท้าคาง
ให้ประกายเพชรบนนิ้วนางส่องกระทบแสงไฟ...เป็นการอ�ำลาวันสุดท้าย
ริมฝีปากจิ้มลิ้มคลี่ยิ้มกว้าง นัยน์ตาเป็นประกายสุกสกาว
"พี่ตรียังไม่ได้บอกคุณลุงคุณป้าเหรอคะว่าเซอร์ ไพรส์อะไรไพรม์"
เธอถาม...ทัง้ ๆ ทีร่ อู้ ยูแ่ ล้วว่าเขายังไม่ได้บอก ทัง้ ยังกระตุน้ ต่อ "พีต่ รีจะปล่อยให้
ทุกคนนั่งฟังแล้วก็คิดกันไปแบบนี้จริงๆ เหรอคะ"
"อะไรน้องไพรม์ มีอะไรกัน" คุณเควินที่จับสัมผัสอารมณ์อันไม่ปกติ
ของลูกสาวได้รีบร้องถามเสียงดัง สายตาทุกคู่จับจ้องมายังสองหนุ่มสาว
และนั่นคล้ายจะเป็นการลั่นระฆังให้ธิติธรต้องลุกขึ้นมาสู้กับความจริง
ร่างสูงก�ำย�ำอย่างคนออกก�ำลังกายเป็นประจ�ำลุกจากเก้าอี้ เดินไป
กราบลงทีต่ กั บิดามารดาของตัวเองและของคูห่ มัน้ ท่ามกลางสายตาตกตะลึง
ของทุกคน ธิตธิ รค่อยๆ เงยหน้าขึน้ บอกด้วยน�ำ้ เสียงเปีย่ มด้วยความรูส้ กึ ผิด
"ผมขอโทษครับ"
เนิ่นนานกว่าคุณปริมจะควานหาเสียงตัวเองเจอ หัวใจคนเป็นแม่
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กระตุกวูบ นึกหวั่นกลัวอย่างประหลาด
"ขอโทษ? ลูกขอโทษอะไรตรี แล้ว...ขอโทษพ่อแม่กบั อาวินอาพิมพ์
ท�ำไม"
หนุ่มหล่อเม้มปาก เหลือบตามองอดีตคู่หมั้นที่เพียงนั่งมองเขาด้วย
รอยยิ้ม...ที่ส่งไปไม่ถึงดวงตา รอคอยให้เขาเป็นฝ่าย 'จบ' เรื่องทุกอย่าง
อย่างที่ควรจะเป็น
"วันนั้น...ผมไม่ได้...ขอน้องไพรม์แต่งงาน"
แม้ธติ ธิ รจะพูดด้วยน�ำ้ เสียงที่ไม่ได้ดงั มากนัก แต่เพราะทุกคนต่างเฝ้า
รอฟังค�ำพูดเขาอยูจ่ งึ ได้ยนิ กันอย่างชัดเจน นอกจากหญิงสาวผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์
คืนนัน้ ทัง้ สามครอบครัวต่างนิง่ งันไปคล้ายท�ำตัวไม่ถกู มีแค่พนั ธิตราเท่านัน้
ที่ลูบขอบแก้วเล่นพลางมองด้วยแววตาว่างเปล่า
"โธ่! นึกว่าเรื่องอะไร! ถ้ายังไม่ได้ขอก็รีบขอซะสิ ขอตอนนี้ก็ได้!
พวกน้าก็เตรียมวิวดีๆ ไว้ให้แล้วนี่ไง" 'คุณพรอัปสรา' เอ่ยปากขึน้ ทัง้ ๆ ที่
ท่านเองก็รู้ดีว่าค�ำพูดของหลานสามีคงไม่ได้หมายถึงแบบนั้น
ไม่อย่างนั้นท�ำไมต้องขอโทษ ท�ำไมถึงขั้นต้องลงไปกราบตักผู้ใหญ่
ทั้งสองฝ่าย และท�ำไม...หลานสาวของท่านถึงได้ไร้ออร่าความสุขของคน
จะเป็นเจ้าสาว
ธิติธรซึ่งยังคงคุกเข่าอยู่บนพื้นหลับตา กลืนน�้ำลายลงคอ ก่อนลืมตา
ขึ้นมาสารภาพความจริงด้วยสีหน้าหนักแน่นซื่อตรง...อย่างที่เขาเคยเป็น
มาตลอด
"วันนัน้ ผมไม่ได้ขอน้องไพรม์แต่งงาน...แต่ขอเลิกกับน้องไพรม์ครับ"
สิน้ ค�ำพูดของธิตธิ ร ทัง้ ทีม่ คี นอยูก่ ว่าสิบชีวติ ทว่านอกจากเสียงคลืน่ ลม
แล้ว ทุกอย่างกลับตกอยู่ในความเงียบ แววตาของหลายคนสะท้อนให้เห็นว่า
มีสงิ่ ทีส่ งสัยแต่ไม่รวู้ า่ ควรเปิดปากถามอย่างไร
พันธิตรามองสถานการณ์ตรงหน้าแล้วถอนหายใจ ผูห้ ญิงทีถ่ กู ถอนหมัน้
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เมือ่ ไม่กวี่ นั ก่อนขยับตัวเพียงนิดเดียวก็ตกเป็นเป้าสายตาของเครือญาติทงั้ หมด
โดยเฉพาะบิดา...ทีแ่ ววตาของท่านเจ็บร้าวยิง่ กว่าคนถูกขอเลิกอย่างเธอ
อดีตสถาปนิกสาวขยับตัวเข้าไปแทรกระหว่างเก้าอีบ้ ดิ ามารดา โอบกอด
พวกท่านไว้และรับกอดจากน้องสาวอีกทีหนึ่ง ก่อนจะสูดลมหายใจลึกๆ
ผละออกจาก 'เซฟโซน' ของตัวเอง เงยหน้าขึน้ มองจึงเห็นสีหน้าทีเ่ ต็มไปด้วย
ค�ำถามจากทุกคน
"ค่ะ วันนัน้ พีต่ รีไม่ได้ขอไพรม์แต่งงาน...แต่ขอถอนหมัน้ กับไพรม์...
หรือให้ถกู ก็คอื ขอเลิกกันไปเลยต่างหาก ส่วนเหตุผล..." พันธิตราถอนหายใจ
รังเกียจเกินจะเอ่ยถึงสาเหตุทเี่ ธอสุดแสนจะชิงชัง "ไพรม์ชว่ ยพูดขนาดนีแ้ ล้ว
ทีเ่ หลือรบกวนพีต่ รีอธิบายเองเถอะค่ะ ไพรม์รงั เกียจทีจ่ ะพูด"
ค�ำว่า 'รังเกียจ' จากปากจิ้มลิ้มนั้นดูรุนแรงเกินกว่าปกติที่พันธิตรา
จะพูดออกมา นั่นท�ำให้เกือบทุกคนพอเดาได้รางๆ ว่าสาเหตุมาจากอะไร
"ธิติธร!" คุณปริมลุกขึ้นยืนพรวด ฟาดเข้าที่หัวไหล่ลูกชายอย่าง
ไม่ออมแรง ดวงตารืน้ ด้วยน�ำ้ ตา เดาได้เลยว่าอะไรท�ำให้ทา่ นก�ำลังจะสูญเสีย
ว่าที่ลูกสะใภ้สุดที่รักไป
"ผมผิดเอง...ผมนอกใจน้องไพรม์ ผม...ไปรักผู้หญิงอีกคน"
ธิตธิ รสารภาพความจริงออกมา แววตาชายหนุม่ แฝงซึง่ ความเจ็บปวด
เสียใจ และรู้สึกผิด ทว่าส�ำหรับคนอื่นๆ โดยเฉพาะบุพการีของเขา ของ
พันธิตรา และผูเ้ ชียร์ออกนอกหน้ามาตลอดอย่างปรนิมมิตา ไม่มีใครให้อภัย
หรือมองเห็นความรู้สึกเหล่านั้น
คุณปริมสูดลมหายใจลึก ก่อนจะค่อยๆ เอนตัวลงท�ำท่าเหมือนจะ
เป็นลม ร้อนถึงคุณธนวัฒน์และธิติธรต้องรีบประคองไว้ ทว่าท่านกลับ
ปัดมือบุตรชายออกอย่างไม่ไยดี
"ไม่ตอ้ ง! ไม่ตอ้ งมาแตะตัวฉัน!" เพราะดีรา้ ยอย่างไรคุณปริมก็ไม่ยอมให้
ลูกถูกตัว จึงต้องให้เมธาวีชว่ ยประคองกลับไปนัง่ ตามเดิมแทน
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ดวงตาคนเป็นแม่แดงเรื่อ น�้ำตาแห่งความผิดหวัง เสียใจ และ...
ละอายใจต่อครอบครัวของว่าที่ศรีสะใภ้หลั่งริน อดเค้นน�้ำเสียงถามไม่ได้
"ท�ำไม...ท�ำไมถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาได้! ผู้หญิงคนนั้นมันเป็นใคร
ท�ำไมมันถึงท�ำให้ลกู ทีซ่ อื่ สัตย์รกั เดียวกับน้องไพรม์มาเป็นสิบปี...เปลีย่ นไปได้
ขนาดนี้"
"ผมไม่รู้ ผมเองก็ไม่รเู้ หมือนกันครับ" ชายหนุม่ ส่ายหัว เขาก็ไม่เข้าใจว่า
เพราะอะไร...หัวใจทีม่ นั่ คงของเขาถึงได้ไหวเอนไปกับหญิงสาวทีอ่ ยู่ในสถานะ
'คูก่ ดั ' มาตัง้ แต่สมัยมหาวิทยาลัยจนกระทัง่ มาท�ำงานทีเ่ ดียวกันก็ยงั คงเป็น
แบบนัน้ มาตลอดหลายปี
บางที...อาจจะเป็นตอนที่เขาค้นพบว่าภายใต้ท่าทางร่าเริงสดใส
ดุจตะวันดวงน้อยๆ ผูค้ อยมอบความสุขสดชืน่ ให้คนอืน่ ผูห้ ญิงทีด่ แู กร่งกล้า
ปากดีและไม่กลัวใครคนนั้นได้ซุกซ่อนอีกตัวตนที่แสนจะอ่อนแอเปราะบาง
เอาไว้
"ทีผ่ มรูค้ อื ...ตอนนีส้ ำ� หรับผม น้องไพรม์จะเป็นน้องสาวทีผ่ มรักและ
เอ็นดูตลอดไป"
"เหอะ!" คุณเควินแค่นหัวเราะ ก่อนค่อยๆ ดึงลูกสาวขึน้ อย่างนุม่ นวล
แล้วร้องถามเสียงแข็ง "ถามหน่อยมั้ยว่าลูกสาวฉันอยากได้แกเป็นพี่ชาย
รึเปล่า"
พ่ อ ที่ เ ดื อ ดจั ด เพราะลู กรั ก โดนนอกใจแทบอยากจะถลาไปต่ อ ย
อดีตว่าที่ลูกเขย ติดที่ท่านยังเกรงใจบุพการีอีกฝ่ายอยู่ มิฉะนั้น...
ราวกับคุณธนวัฒน์จะล่วงรูว้ า่ เพือ่ นสนิทรุน่ น้องรวมถึงหุน้ ส่วนบริษทั
คิดอะไรอยู่ ในเมือ่ คุณเควินไม่กล้าเพราะเกรงใจท่าน แต่ทา่ นไม่จำ� เป็นต้อง
เกรงใจใคร หนุ่มใหญ่แห่งวงการสถาปนิกจึงลุกขึ้นพรวด แล้วต่อยลงไป
บนใบหน้าที่ถอดแบบท่านออกมา
แม้จะหวีดร้องอย่างตกใจกับการใช้กำ� ลังของสามี และเกือบจะถลาเข้าไป
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ดูอาการลูกชายคนเดียว ทว่าสุดท้ายแล้วคุณปริมก็ได้แต่ยนื ก�ำหมัดร้องไห้
อยู่ที่เดิม จึงต้องเป็นหน้าที่ของคุณปาลที่ต้องเข้ามาห้ามปรามพี่เขยไว้
"พีว่ ฒ
ั น์พอก่อนพีว่ ฒ
ั น์ พอ" คุณปาลเข้ามาดึงรัง้ ร่างทีส่ งู ทัดเทียมกันไว้
ไม่ให้ถลาเข้าหาธิติธรอีก
เมื่อเห็นว่าเรื่องราวท�ำท่าจะลุกลามไปใหญ่โต พันธิตราก็ขยับตัว
ออกจากวงล้อมของครอบครัวที่ทั้งมารดาและน้องสาวขยับเข้ามายืนชิด
ราวกับต้องการจะปกป้องเธอ...จากผู้ชายทรยศ
หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองบิดา ผงกหัวและยิ้มให้ท่านก่อนจะก้าวเดิน
ไปหาอดีตคู่หมั้นที่ยังล้มกองอยู่กับพื้น
เปล่า เธอไม่ได้ก้มลงไปช่วยพยุงเขาขึ้นมาอย่างที่ ใครหลายคน
แอบคาดหวัง พันธิตราเพียงยืดตัวตรง ปรายตาลงมองต�่ำด้วยมาดราชินี
ผู้เย่อหยิ่ง...อย่างที่เธอไม่เคยท�ำใส่เขามาก่อน
ทว่าตอนนี้ธิติธรได้รับสิทธิ์นั้นแล้ว
เพียงเสีย้ วนาทีถดั จากนัน้ ร่างระหงในชุดเดรสสีขาวสะอาดตาพลิว้ ไหว
ตามแรงลมทะเลก็คอ่ ยๆ ย่อตัวลง มือเรียวรูดแหวนซึง่ ใส่ตดิ ตัวมากว่าสามปี
ออกจากนิว้ อย่างไม่ลงั เล
"อย่างที่ไพรม์บอกพี่ตรี ว่าวันนั้นพี่ตรีขอหมั้นไพรม์ต่อหน้าทุกคน
วันนี้พี่ตรีจึงต้องเป็นคนจัดการทุกอย่าง แต่..." หญิงสาวยักไหล่ มอง
สภาพเขาแล้วเบะปาก "พีต่ รีจดั การได้ไม่ดเี ท่าทีไ่ พรม์หวัง ถึงอย่างนัน้ ก็เถอะ"
เธอถอนหายใจ ยื่นแหวนไปให้ผู้ชายที่ยังกองอยู่บนพื้นอย่างนั้น ไม่คิดจะ
ลุกขึ้นมาสักนิด
"ตามสัญญาค่ะ ไพรม์จะคืนแหวนหมั้นให้พี่ตรี...ต่อหน้าทุกคน"
เมื่อยื่นให้อยู่เกือบหนึ่งนาทีโดยที่อีกฝ่ายยังไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้
หญิงสาวก็หันกลับมามองญาติผู้ใหญ่ด้วยแววตาแทนค�ำขอโทษ เอ่ยปาก
ล่วงหน้ากับสิ่งที่ก�ำลังจะท�ำ
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"ไพรม์ขอโทษนะคะ"
แล้วหันกลับไปปล่อยแหวนหมั้นทิ้งลงบนพื้นข้างตัวธิติธร ก่อนจะ
หยัดตัวขึ้น เชิดหน้าเดินหลังตรงก้าวออกจากบริเวณนั้นไป
ขณะทีห่ ลายคนก�ำลังอึง้ กับสิง่ ทีพ่ นั ธิตราท�ำ ซึง่ หากว่ากันตามตรงคือ
'ไร้มารยาท' แต่เมื่อเทียบกับสิ่งที่ธิติธรท�ำและหญิงสาวเองก็พยายาม
ส่งแหวนคืนให้ดๆี แล้วแต่ฝา่ ยชายไม่รบั การกระท�ำครัง้ นีข้ องพันธิตราก็ยงั
นับได้ว่าไว้หน้าทุกฝ่ายมากพอแล้ว
และคนแรกทีต่ งั้ สติได้กค็ อื คุณเควิน ท่านรีบวิง่ ตามลูกสาวออกไปทันที
"ไพรม์! น้องไพรม์! รอป๊าด้วย!"
คุณพิมพ์อปั สรนิง่ อยูอ่ ดึ ใจ ก่อนกล่าวกับอดีตว่าทีล่ กู เขยอย่างผิดหวัง
"อาเสียใจมากที่ตอนนั้นสนับสนุนให้น้องไพรม์คบกับตรี!"
ท่ า นหั น หลั ง วิ่ ง ตามสามี แ ละลู ก สาวคนโต โดยมี ลู ก สาวคนเล็ ก
วิ่งตามไปติดๆ
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บทที่ 3

มือที่สาม

หลังก้าวพ้นจากสถานการณ์อนั แสนกระอักกระอ่วนได้สกั ระยะ พันธิตรา
ก็เพิง่ รูส้ กึ ตัวว่าพ่อแม่และน้องสาวของเธอวิง่ ตามมาด้วย
ดวงตาของคุณเควินผู้มีเชื้อสายอังกฤษและจีนไหลเวียนอยู่ ในตัว
มองลูกสาวสุดทีร่ กั อย่างห่วงใยเช่นเดียวกับคุณพิมพ์อปั สรและพัทธมน ซึง่
ฝ่ายหลังกัดริมฝีปาก วิง่ มากอดพันธิตราไว้แล้วร้องไห้สะอืน้ กับบ่าบอบบาง
"ฮึก ไม่เป็นไรนะพี่ไพรม์ แค่ผู้ชายเฮงซวยคนเดียวเอง!"
จากปกติพนี่ อ้ งทีแ่ บ่งกันเป็น 'ลูกป๊า' กับ 'ลูกแม่' และมักจะทะเลาะ
เบาะแว้งกันเองเสมอ พัทธมนกลับเป็นฝ่ายเสียน�้ำตาให้กับสิ่งที่พี่สาว
ต้องเผชิญ เพราะอย่างไรเสีย...เลือดทีข่ น้ กว่าน�ำ้ ก็ทำ� ให้หล่อนนึกเกลียด 'อดีต'
ว่าทีพ่ เี่ ขยผูแ้ สนดีขนึ้ มาจับใจ
พันธิตราหลับตา ซึมซับอ้อมกอดของน้องสาว ก่อนจะถูกโอบล้อม
อีกครัง้ ด้วยคุณพิมพ์อปั สรและคุณเควิน เธอตกอยูใ่ นอ้อมกอดของครอบครัว...
เซฟโซนทีป่ ลอดภัยทีส่ ดุ จากคนทีไ่ ม่มวี นั ทรยศหักหลังหรือท�ำให้ตอ้ งเสียน�ำ้ ตา
แล้วเมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้ง พันธิตราก็หัวเราะเบาๆ ขยับตัวจนทุกคน
ต้องขยับตาม มือเรียวสวยยื่นไปเช็ดน�้ำตาบนดวงหน้าคล้ายคลึงกัน ถาม
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ปนหัวเราะ
"นี่ คนโดนเทคือพี่นะ เราร้องไห้ท�ำไมฮะไพรซ์"
"ก็เพราะพี่ไพรม์ ไม่ร้องไง! ไพรซ์ถึงต้องร้องแทน!" หากพันธิตรา
สวยสง่าเยือกเย็นเหมือนราชินี พัทธมนก็คือ 'เจ้าหญิงน้อย' ประจ�ำบ้าน
ผู้ซึ่งกล่าวอย่างรู้จักนิสัยพี่สาวตัวเองดี
ตัง้ แต่เล็กจนโต สิง่ ทีท่ ำ� ให้พทั ธมนทัง้ ชืน่ ชมและอิจฉาพีส่ าวคนเดียว
มาตลอดคือความสวยสง่า ท�ำอะไรก็ดู 'แพง' ไปหมด ทัง้ ยังเฉลียวฉลาด
วางตัวดีจนเป็น 'ลูกป๊า' เป็นความภาคภูมิใจของวงศ์ตระกูล ทว่านั่น...
กลับท�ำให้บางครั้งหล่อนรู้สึกว่าพี่สาวฝืนตัวเองมากไป
ไม่ว่าจะพบเจอเรื่องอะไร หากไม่ใช่สีหน้าเย่อหยิง่ พันธิตราก็จะยิม้
อย่างมัน่ ใจในตัวเองอยูเ่ สมอ พัทธมนจ�ำไม่ได้แล้วว่าครัง้ สุดท้ายทีเ่ ห็นพีร่ อ้ งไห้
คือเมื่อไหร่
ดูเถอะ ขนาดถูกคูห่ มัน้ ทีร่ กั กันมาเป็นสิบปีบอกเลิก พีย่ งั ยิม้ ให้หล่อน
ด้วยสีหน้าและแววตาทีห่ ม่นแสงเพียงนิดเดียวด้วยซ�ำ้
"จะร้องไห้ไปท�ำไมเล่า เสียน�ำ้ ตาเปล่าๆ" พันธิตราส่ายหัว ก่อนหันไป
กอดบุพการีแน่นๆ คนละทีแทนการเติมพลัง พอเงยหน้าขึ้นมาอีกทีเธอก็
กลับไปเป็นลูกสาวคนเดิม ไปเป็นเพอร์เฟ็กชั่นนิสต์สาวที่มีรอยยิ้มมั่นใจ
เต็มวงหน้า
"ป๊ากับแม่เอากุญแจรถกับกระเป๋าตังค์มามั้ยคะ"
"หืม?" คุณเควินที่ยังตั้งตัวไม่ทันกับปฏิกิริยาของลูกสาวกะพริบตา
เป็นคุณพิมพ์อัปสรที่ไวกว่า ท่านพยักหน้ารับ
"กุญแจรถอยู่กับแม่ แต่กระเป๋าตังค์..."
"ในกระเป๋ากางเกงป๊ามี มีอะไรรึเปล่าน้องไพรม์"
"ก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะ" พันธิตราส่ายหัว อมยิ้มมองครอบครัว
ซึ่งรักและหวังดีกับเธอที่สุด "ไพรม์แค่...จะชวนทุกคนออกไปหาอะไรกิน

Page Magic Moment... ��������������.indd 32

26/8/2563 BE 14:40

ปราณปริยา
33

คิดว่าที่กินกันน่าจะยังไม่อิ่ม ที่ส�ำคัญคือเมื่อกี้..." หญิงสาวหัวเราะน้อยๆ
อีกครั้ง ท่าทางไม่เหมือนคนเพิ่งถูกถอนหมั้นมา
นี่ถ้าไม่รู้มาก่อน ทุกคนอาจจะเข้าใจว่าเธอเป็นฝ่าย 'เท' ธิติธรทิ้ง
ด้วยซ�้ำไป
"ไพรม์มัวแต่ลุ้นกับสถานการณ์จนแทบไม่ได้กินอะไรน่ะค่ะ ตอนนี้
เลยหิวแทบแย่แล้ว"
ทีแรกเป็นตายอย่างไรคืนนั้นคุณเควินก็จะไม่พาลูกเมียกลับไปที่
บ้านพักตากอากาศอีก เพราะไม่อยากเห็นหน้าธิตธิ รให้ตอ้ งโมโหขึน้ มาอีกรอบ
ทว่าคนโดนถอนหมัน้ อย่างพันธิตรากลับมีสติมากพอจะรูว้ า่ ไม่ควรท�ำให้ผใู้ หญ่
สามครอบครัวแตกหักหรือมองหน้ากันไม่ตดิ อีก
ราวกับว่ารอพวกเธออยูก่ อ่ นแล้ว ทันทีทรี่ ถแลนด์โรเวอร์สดี ำ� เลีย้ วเข้าไป
จอด คุณปริมและสามีกร็ บี ลุกพรวดออกมาหา อดีตว่าทีแ่ ม่สามีของพันธิตรา
กุมมือหญิงสาวไว้ เอ่ยขอโทษทัง้ น�ำ้ ตา
"ขอโทษ ป้าขอโทษนะน้องไพรม์ ป้าขอโทษ...ทีเ่ ลีย้ งลูกไม่ดี ขอโทษ
ที่ท�ำให้น้องไพรม์ต้องเสียใจ ต้องเสียชื่อและเสียเวลาในชีวิตมาเป็นสิบปี!"
ท่านว่าพร้อมขบเขีย้ วเคีย้ วฟันขณะเอ่ยถึงตัวต้นเหตุอย่างแค้นเคือง
คุณปริมกล่าวหนักขนาดนัน้ แล้ว ทางครอบครัวผูเ้ สียหายอย่างคุณเควิน
ก็ถงึ กับพูดไม่ออก ได้แต่เบือนหน้าหนีไปสบตาเพือ่ นสนิทรุน่ พีพ่ ว่ งต�ำแหน่ง
หุน้ ส่วนบริษทั
หนุม่ ใหญ่สองคนพยักหน้าให้กนั โดยไม่มคี ำ� พูด มีเพียงแววตาสะท้อน
ให้เห็นความเสียใจและรู้สึกผิดของคุณธนวัฒน์
ความจริงแล้วก่อนหน้าจะกลับมาถึงบ้านพักตากอากาศ มีหลายครัง้
ที่อดีตสถาปนิกมือทองคิดจะเลิกคบหากับบ้านคุณธนวัฒน์ ให้รู้แล้วรู้รอด
คิดถึงขั้นจะถอนหุ้นสิบเปอร์เซ็นต์ที่มีอยู่ออกจากบริษัท MIconic ซึ่งตน
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มีสว่ นร่วมกันสร้างมากับสองพีน่ อ้ งเมธาธิยานนท์เลยด้วยซ�ำ้ แต่ก็ได้ลกู สาว
ของท่าน...ราชินตี วั น้อยผูเ้ ฝ้าย�ำ้ เตือนว่าทุกอย่างทีเ่ กิดขึน้ คือความผิดของธิตธิ ร
ไม่ควรท�ำให้พวกผูใ้ หญ่ซงึ่ เสียใจอยูก่ อ่ นแล้วต้องเดือดร้อนไปด้วย
พันธิตรากุมมืออ่อนนุ่มที่มีส่วนช่วยประคับประคองเลี้ยงดูเธอมา
ตั้งแต่เล็กไว้ ส่ายหน้าให้ทั้งรอยยิ้ม
"ไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าปริม มันไม่ใช่ความผิดของป้าปริม เท่าที่ไพรม์
เห็นมาตลอด...ป้าปริมอบรมสั่งสอนพี่ตรีมาได้ดีมาก แต่...ไพรม์คงต้อง
ขออนุญาตยกค�ำพูดทีอ่ าจฟังไม่คอ่ ยเหมาะเท่าไหร่ขนึ้ มาพูดนะคะ" หญิงสาว
เอ่ยขออย่างนอบน้อมก่อนจะเอ่ย "ลูกเราเลี้ยงเขาได้แต่ตัวค่ะ แล้วคนเรา
เมือ่ โตขึน้ นิสยั ความคิดความอ่านก็เปลีย่ นไปตามตัวเขาเอง เพราะอย่างนัน้
เรือ่ งพีต่ รี...มันไม่ใช่ความผิดของป้าปริมหรือลุงวัฒน์หรือใครทัง้ นัน้ ...นอกจาก
เขาสองคน"
'เขาสองคน' ทีพ่ นั ธิตราพูดถึง ก็คอื อดีตคูห่ มัน้ กับ...รักครัง้ ใหม่ของเขา
นับจากถูกถอนหมั้นเมื่อคืนสิ้นปี พันธิตราก็ใช้เวลาคิดถึงเรื่องราว
ทีเ่ กิดขึน้ ความมัน่ คงตลอดสิบปีถกู ท�ำลายลงในพริบตา หญิงสาวค้นพบว่า
สิง่ ทีท่ ำ� ให้เธอเจ็บปวดเสียใจมากทีส่ ดุ ไม่ใช่การสูญเสียธิตธิ รในฐานะคนรัก
แต่เพราะเขาเลือกที่จะทรยศ หักหลัง และหลอกลวงเธอ บางทีถ้าธิติธร
กล้าจะขอเลิกกับเธอตั้งแต่แรกแล้วค่อยไปเริ่มต้นใหม่กับใครอีกคนที่เขา
บอกว่า 'รัก' กับผู้หญิงที่มาทีหลังคนนั้น...เธออาจจะโกรธหรือเกลียดเขา
น้อยกว่านี้
คุณปริมสบตาหญิงสาวทีท่ า่ นรักใคร่เอ็นดูมาตัง้ แต่ยงั เล็กและวาดฝัน
มาตลอดว่าวันหนึ่งเด็กคนนี้จะได้เรียกท่านว่า 'แม่' พลางถอนหายใจช้าๆ
หากสิ่งที่ธิติธรท�ำผิดเป็นเรื่องอื่น ท่านอาจจะยอมท�ำหน้าหนาขอให้
พันธิตราอภัยให้ ทว่าท่านรู้จักหญิงสาวมาตั้งแต่เด็ก รู้ดีว่าสิ่งที่พันธิตรา
เกลียดมากที่สุดคือการนอกใจ ดังนั้นจึงท�ำได้เพียงพยายามประคองรักษา
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ความสัมพันธ์ ไว้ไม่ให้ขาดหาย
"ป้ารู...
้ ว่าสิง่ ทีต่ าตรีทำ� มันเลวร้ายมาก ป้าไม่กล้าขอให้นอ้ งไพรม์ให้อภัย
แต่...ป้าอยากขอให้ความสัมพันธ์ของเราสองบ้าน อย่าถูกท�ำลายลงเพราะ
ตาตรีได้มยั้ ลูก...นะจ๊ะพิมพ์" ประโยคหลังท่านหันไปถามเพือ่ นรุน่ น้อง ซึง่
ตลอดมามารดาของพันธิตราเพียงแค่ยนื ฟังเงียบๆ ไม่ได้เอ่ยปากอะไร
คุณพิมพ์อัปสรสบตากับสามี ทั้งสองปรึกษากันมาแล้วและเห็นด้วย
กับพันธิตราว่าไม่ควรให้เรื่องของเด็กๆ กระทบถึงสายสัมพันธ์อันยาวนาน
หลายสิบปีของผูใ้ หญ่ จึงพยักหน้ารับพร้อมรอยยิม้ ฝืดฝืน
"ระหว่างเรายังเหมือนเดิมได้ค่ะ ขอแค่ที่ไหนที่มีบ้านพิมพ์...จะต้อง
ไม่มีตรีกับ...ผู้หญิงคนใหม่ของเขาก็พอ"
พอถูกกล่าวย�ำ้ ถึง 'ผหู้ ญิงคนใหม่' มือทีส่ ามซึง่ ก้าวเข้ามาท�ำลายความรัก
ของลูกชายกับพันธิตรา สีหน้าของคุณปริมก็เย็นชาขึน้ มาพร้อมให้คำ� มัน่
"ไม่ตอ้ งห่วงนะน้องไพรม์ ไม่วา่ ยังไง...ป้าก็ไม่มวี นั ยอมรับผูห้ ญิงหน้าด้าน
ทีก่ ล้าแย่งผูช้ ายทีม่ คี หู่ มัน้ แล้วมาเป็นสะใภ้หรอก!"
พันธิตราเหลือบมองสีหน้าจริงจังของคนพูด ถ้า...เธออยากได้รับ
คะแนนความสงสารเอ็นดูมากกว่านีส้ กั นิด หรืออยากท�ำตัวเป็นนางรองทีด่ ี
สักหน่อย หญิงสาวคงเอ่ยปากประเภทว่า 'อย่าให้ถงึ ขัน้ นัน้ เลยค่ะ ยังไงพีต่ รี
ก็เป็นลูกป้าปริม แล้ว...ผูห้ ญิงคนนัน้ ก็อาจจะมีอะไรดีมากพอจะท�ำให้พตี่ รี
เลิกรักไพรม์ ได้'
ทว่าหญิงสาวเพียงแค่รับฟังเงียบๆ เท่านั้น
เพราะออกตัวแรงเชียร์ธิติธรกับพันธิตรามาตั้งแต่ยังเด็ก การกระท�ำ
ของญาติผู้พี่ฝั่งพ่อจึงท�ำให้ปรนิมมิตาเดือดดาลเกินกว่าจะรับไหว ทั้งยัง
รูส้ กึ ผิดทีเ่ ป็นตัวตัง้ ตัวตีคอยสนับสนุนให้พนั ธิตรารับรักธิตธิ ร ดังนัน้ สิง่ แรก
ทีส่ ถาปนิกสาวเลือกทีจ่ ะท�ำคือการสืบหาว่าใครคือผูห้ ญิงหน้าด้านทีก่ ล้ายุง่ กับ
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ผู้ชายซึ่งรู้กันทั่วว่ามีคู่หมั้นแล้ว
จากค�ำพูดทีพ่ นั ธิตราเล่าให้ฟงั คร่าวๆ มีคยี เ์ วิรด์ ส�ำคัญคือชือ่ 'หนูดา'
แม้ผหู้ ญิงชือ่ 'ดา' จะมีมากมายเป็นร้อยเป็นล้านคน ทว่าปรนิมมิตากลับนึก
สังหรณ์ใจอย่างประหลาดว่า 'หนูดา' ของธิตธิ รจะอยูไ่ ม่ใกล้ไม่ไกล ไม่งนั้
คงไม่ท�ำให้คนหัวใจมั่นคงมาตลอดหวั่นไหวเอาได้ง่ายๆ
และคงใกล้...จนบางทีกระทั่งตัวพันธิตราก็อาจจะรู้จักด้วยซ�้ำ
บางครั้งปรนิมมิตาก็เกลียดที่นอกจากเซ้นส์ของตัวเองจะดีแล้ว เธอ
ยังมักจะพบกับ 'จังหวะผี' อีกด้วย ระหว่างพักเที่ยงที่หนีหน้าลูกพี่ลูกน้อง
ซึง่ เห็นแล้วอยากจะเข้าไปด่าอีกสักรอบสองรอบขึน้ ไปนัง่ เล่นบนสวนดาดฟ้า
ของบริษัท หญิงสาวก็ค้นพบโดยบังเอิญว่า...คนที่อยากหนีหน้านั้นก�ำลัง
พูดคุยอยู่กับสถาปนิกคนหนึ่งของบริษัท
แต่ไม่ใช่เรื่องงาน
"พี่ตรีท�ำแบบนี้จะดีเหรอ มันจะไม่...ท�ำให้ครอบครัวไพรม์โกรธแล้ว
พาลมาเกลียดถึงบ้านพีต่ รีเหรอ" น�ำ้ เสียงทีเ่ คยสดใสเริงร่าปนกวนประสาท
อยูเ่ สมอฟังดูรอ้ นรน ใบหน้าสวยตามฉบับลูกเสีย้ วที่ได้เห็นเพียงเสีย้ วเดียว
ก็ท�ำให้อารมณ์โกรธของปรนิมมิตาพุ่งปรี๊ดจนแทบอยากจะถลาออกไปตบ
แทนญาติผู้พี่ ทว่าเพราะยังอยากฟังต่อว่าลูกพี่ลูกน้องจะตอบว่าอย่างไร
สถาปนิกสาวจึงได้แต่อดทน
ธิติธรกระชับมือคนรักอย่างอ่อนโยน
"ดีหรือไม่ดพี กี่ ท็ ำ� ไปแล้วล่ะ ตอนนีพ้ ี่ไม่มพี นั ธะกับใครแล้ว พี่โสดแล้ว
เรา...มาคบกันจริงๆ สักทีได้มั้ยหนูดา"
"พี่ตรี..." เจ้าของชื่อเอ่ยเสียงเครือ หล่อนส่ายหัว
ไม่ใช่วา่ หล่อนปฏิเสธ ปรนิมมิตามัน่ ใจ เพราะน�ำ้ เสียงสัน่ เครือผิดธรรมชาติ
ของคนพูดยังเอ่ยต่อ
"หนูดาผิดเอง หนูดาไม่ควรไปยุง่ กับพีต่ รีเลย ถ้าไม่ใช่เพราะหนูดา...
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พีต่ รีกค็ งไม่ตอ้ งเลิกกับไพรม์ เราไม่ควร...ไม่ควร..." หญิงสาวส่ายหน้าไปมา
แววตารูส้ กึ ผิด แต่ไม่มคี ำ� ปฏิเสธหลุดจากปากของหล่อน
หนูดา? เฮอะ! ปกติเห็นกัดกับพีต่ รีอย่างกับหมาตีกนั แย่งที่ เรียกตัวเอง
'ฉนั ' ตลอด อย่างดีก็ 'ดา' แต่นไี่ ปอัพเวลกันมาเป็น 'หนูดา' ตอนไหนไม่ทราบ?
ปรนิมมิตาเบะปาก สัญชาตญาณผูห้ ญิงทีด่ ลู ะครโทรทัศน์กบั น้องสาว
มามากมายมองออกเลยว่าภายใต้ภาพลักษณ์ 'นางเอกผูม้ าทีหลัง' นัน้ คือ
'นางร้ายจอมมารยา' เสียมากกว่า
ราวกับกลัวว่าหล่อนจะปฏิเสธ ธิตธิ รจึงเลือ่ นมือขึน้ กุมใบหน้าสวยซึง่
มักจะมีรอยยิม้ กวนประสาท หาเรือ่ งให้เขาปวดหัวอยูเ่ สมอ แล้วจุมพิตเบาๆ
บนริมฝีปากที่เคยพ่นวาจาร้ายกาจใส่กัน เว้าวอนขอค�ำตอบ
"นะหนูดา ตอนนี้พี่ไม่ได้เป็นของใครอีกแล้ว เรามาคบกันเถอะนะ
หนูดา พี่...พี่รักหนูดามากจริงๆ" รักมาก...จนถึงขนาดยอมไปถอนหมั้น
ผู้หญิงที่ครั้งหนึ่งเขาคิดว่าเธอคืออีกครึ่งของชีวิตที่จะไม่มีวันปล่อยมือ
"หนูดา...หนูดา..." 'หนูดา' หรือกวินธิดาท�ำสีหน้าคล้ายจะลังเล แววตา
สลับไปมาระหว่างรูส้ กึ ผิด ดีใจ ตืน้ ตันใจ แล้วสุดท้าย...หล่อนก็พยักหน้าถีร่ วั
"อื้อพี่ตรี หนูดาจะคบกับพี่ตรี"
"ขอบคุณมากนะหนูดา ขอบคุณที่รอ...ขอบคุณที่ให้โอกาสพี่"
ภาพสองหนุม่ สาวทีต่ กลงท�ำพันธสัญญารักด้วยการโผเข้าจูบกันอย่าง
ไม่อายฟ้าดินท�ำให้ปรนิมมิตาทนไม่ไหวอีกต่อไป หญิงสาวผูโ้ กรธแค้นแทน
พีส่ าวอยูแ่ ล้วกัดฟันกรอด ท�ำท่าจะถลาออกไปด่าให้หญิงร้ายชายเลวได้รสู้ ำ� นึก
ทว่าท่อนแขนกลับถูกคว้าเอาไว้พร้อมมือใหญ่ซงึ่ รีบปิดปากเธอแน่นราวกับ
รู้ดีว่าอีกเพียงนิด...สถาปนิกสาวจะวี้ดให้ลั่นตึก
รอจนก้าวพ้นออกมาจากดาดฟ้าและถูกปล่อยตัว ปรนิมมิตาถึงเพิง่ ได้รวู้ า่
คนทีจ่ บั ตัวแล้วอุม้ เธอลงมาอย่างทีเ่ ธอไม่เต็มใจนัน้ ก็คอื เมธาวี
"พีเ่ ม!" หญิงสาวเรียกชือ่ เขาเสียงแข็งกระด้างท�ำให้เมธาวีเลิกคิว้ เพราะ
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ถึงแม้ปกติจะไม่ได้สนิทสนมอะไรกัน แต่ปรนิมมิตาก็ยังน่ารักมีมารยาท
เรียกชือ่ เขาด้วยเสียงและสีหน้าทีด่ กี ว่าตอนนี้
"พี่เมมาห้ามแฟร์ท�ำไม จะปกป้องลูกพี่ลูกน้องตัวเองเหรอ!"
เห็นปรนิมมิตาโกรธจัดจนดวงหน้าแดงก�ำ่ แล้วเมธาวีกส็ า่ ยหัว อดเอ่ย
ไม่ได้ว่า
"ลูกพี่ลูกน้องพี่ก็ลูกพี่ลูกน้องแฟร์เหมือนกันแหละ"
ปรนิมมิตาเบะปาก ยกแขนขึ้นกอดอก
"ฮึ! ผู้ชายแบบนั้นแฟร์ ไม่นับญาติด้วยหรอก!" ดวงหน้าสวยสะบัด
กลับไปมองคนมาห้ามไว้ "แล้วตกลงว่าไง พี่เมมาช่วยพี่ตรีไว้งี้?"
"เปล่า พีไ่ ม่ได้ชว่ ยตรี" เมธาวีสา่ ยหัว ดวงตาคมกริบมองเธอ พยักหน้าให้
"พีม่ าช่วยแฟร์ตา่ งหาก"
"ช่วยแฟร์?" ปรนิมมิตาชีห้ น้าตัวเอง สีหน้างุนงง "ช่วยแฟร์ทำ� ไม หรือ
พีเ่ มคิดว่าถ้าแฟร์ลกุ ออกไปด่า หญิงร้ายชายโฉดคูน่ นั้ จะหันมารุมตบแฟร์?"
ถ้าธิตธิ รกล้าท�ำกับเธอถึงขัน้ นัน้ ก็รอดูละกันว่าผูใ้ หญ่ทบี่ า้ นจะว่าอย่างไร
"ตรีมนั ไม่มวี นั ท�ำร้ายแฟร์หรอก แฟร์นอ้ งมันนะ" เมธาวีแก้ตา่ งแทน
ลูกพีล่ กู น้อง "แต่ทพี่ บี่ อกว่าช่วยแฟร์ เพราะทีน่ มี่ นั บริษทั เกิดมีเรือ่ งมีราวขึน้ มา
มันจะไม่ดกี บั แฟร์เอง"
เพราะแค่เธอมีท�ำเนียบรายชื่อเป็นเครือญาติกับเจ้าของบริษัทอย่าง
ตระกูลเมธาธิยานนท์และกฤษณกรณ์ หญิงสาวก็ถกู มองในฐานะ 'เด็กเส้น'
อยู่แล้ว ถึงสองปีมานี้การท�ำงานจะพิสูจน์ ให้เห็นว่าสิ่งที่ท�ำให้ปรนิมมิตา
ได้เข้ามาท�ำงานทีน่ กี่ เ็ พราะฝีมอื ไม่ใช่เส้นสาย ทว่าการท�ำร้ายหรือด่าทอกันเอง
ในบริษัทก็ไม่สมควร
แม้จะเป็นคนหัวร้อนแต่ปรนิมมิตาก็มสี ติมากพอจะยอมรับต่อเหตุผลนัน้
"ก็จริง" หญิงสาวกะพริบตาปริบ เงยหน้าขึน้ มองผูบ้ ริหารใหญ่ "ขอบคุณ
พีเ่ มมากนะคะทีเ่ ข้ามาห้ามแฟร์ไว้ แต่แฟร์กไ็ ม่รบั ประกันหรอกนะว่า...เรือ่ งที่
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พีเ่ มกลัวมันจะไม่เกิด"
เพราะหากสองคนนัน้ เปิดตัวสวีตกันจริงจังเมือ่ ไหร่ ความชิงชังของเธอ
อาจจะทะลุปรอทจนไม่กลัวเสียชือ่ เสียงใดๆ เลยก็ได้!
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บทที่ 4

เมื่อไม่ใช่ 'นางเอก'
ก็ไม่จำ�เป็นต้องเป็น 'นางรอง' หรือ 'นางร้าย'

ถึงจะรู้แล้วว่ามือที่สามที่หน้าด้านมาโฉบคู่หมั้นของลูกพี่ลูกน้องไป
เป็นใคร แต่ปรนิมมิตาก็ยังห่วงใยความรู้สึกของพันธิตรา หนึ่งคือเพราะ
'ผูห้ ญิงคนนัน้ ' เป็นคนทีพ่ รี่ จู้ กั สนิทสนมและนับว่าเป็น 'เพือ่ น' และสอง...
ไม่มีใครรู้จริงๆ ว่าภายใต้หน้ากากราชินีผู้ไม่สะท้านสะเทือนต่อเรื่องใดนั้น
ซุกซ่อนความรู้สึกอะไรไว้
แม้จะถูกอดีตคู่หมั้นที่รักกันมาสิบปีขอถอนหมั้นเพราะไปรักผู้หญิง
อีกคน พันธิตราก็ยังสามารถกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้อย่างรวดเร็ว
โดยไม่มีความชิงชังรังเกียจต่อบ้านหล่อนผู้มีสายเลือดเกี่ยวกับธิติธร...
หรือกระทั่งพ่อแม่ของอดีตคู่หมั้น พันธิตราก็ยังสามารถทักทายพูดคุยได้
อย่างอ่อนโยนน่ารักเหมือนในอดีต มีเพียงธิติธรคนเดียวเท่านั้นที่แม้เวลา
บังเอิญต้องเผชิญหน้ากัน หญิงสาวยังคงพูดคุยและทักทายเท่าทีจ่ ำ� เป็นด้วย
สีหน้าท่าทีเหมือนเวลาเธอคุยกับคนรู้จักผ่านๆ ทั่วไป ท�ำให้อดีตคู่หมั้น
ผูเ้ คยได้รบั ความรัก ความเอาใจใส่เกิดความรูส้ กึ อึดอัด ทว่าเพราะทุกอย่าง
เขาเป็นคนผิด ทัง้ ยังติดทัณฑ์บนจากบุพการีรวมถึงเครือญาติอยู่ ชายหนุม่
จึงเป็นฝ่ายเลือกที่จะเลี่ยงการเผชิญหน้าแทน
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และเพราะพันธิตรา 'ปกติ' มากเกินกว่าผูห้ ญิงทีเ่ พิง่ ถูกแย่งชิงคนรัก
ซึง่ คบหากันมานับสิบปีไป บรรดาคนรอบข้างจึงยิง่ ห่วงใยว่าภายใต้ภาพลักษณ์
ราวกับราชินี หัวใจดวงน้อยอาจร้าวรานจนไม่อาจรับไหวหากรู้ว่าใครคือ
ผู้หญิงที่ขโมยความรักไปจากเธอ
ปรนิมมิตาตั้งใจว่าจะเหยียบเรื่องธิติธรกับกวินธิดาไว้ให้มิด ทว่า...
มานะคนหรือจะสูช้ ะตาฟ้าลิขติ เพราะท้ายทีส่ ดุ แล้ว พันธิตราก็เป็นฝ่ายรับรู้
เรื่องนั้นด้วยความบังเอิญ
จะว่าบังเอิญ...บางทีพันธิตราก็แอบคิดว่าไม่ ใช่ มันคล้ายจะเป็น
'ตลกร้าย' ที่โชคชะตาจงใจโยนมาใส่เธอมากกว่า เพราะขณะที่เธอก�ำลัง
กินข้าวไป พูดคุยหัวเราะไปพร้อมๆ กับน้องสาวและลูกพีล่ กู น้องทีย่ กโขยง
กันมากินอาหารร้านโปรดนั้น ร่างสูงก�ำย�ำคุ้นตาก็เปิดประตูก้าวเข้ามา
ท่อนแขนแข็งแรงโอบไหล่บอบบางไว้ เสีย้ วหน้าคมคายก้มลงมองวงหน้าสวย
ที่มองผาดๆ แล้วเหมือนลูกครึ่งมากกว่าลูกเสี้ยวอย่างที่เจ้าตัวเคยแจง
อากัปกิริยาของคู่รักทั่วๆ ไปคงไม่ท�ำให้ทั้งโต๊ะเกิดอาการชะงัก หาก
หนุม่ สาวทีว่ า่ นัน่ จะไม่ใช่ธติ ธิ ร...ชายหนุม่ ทีเ่ พิง่ ถอนหมัน้ กับพันธิตราไปได้
ไม่กี่วัน กับกวินธิดา...สถาปนิกสาวสวยคนดังประจ�ำบริษัท ผู้ที่เคยเป็น
'คู่กัดอันดับหนึ่ง' ของธิติธร ชนิดมีคู่นี้ที่ไหนต้องมีเสียงตีกันที่นั่น ทั้งยัง
เป็นเพื่อนซึ่งนับได้ว่าสนิทกว่าเพื่อนคนอื่นๆ ในชีวิตพันธิตรา
เป็นหนึ่งในผู้คนจ�ำนวนน้อยนิดที่เธอเคยเรียกขานว่า 'เพื่อน' อย่าง
สนิทใจ
หนูดา? กวินธิดา?!
ดวงตากลมโตหรีล่ ง ตอนแรกทีธ่ ติ ธิ รเรียกคนรักใหม่ของเขาว่า 'หนูดา'
ด้วยน�ำ้ เสียงรักใคร่ พันธิตราไม่เคยเอะใจคิดมาก่อนเลยว่า 'มอื ทีส่ าม' คนนัน้
ก็คอื กวินธิดา!
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นาทีนนั้ หัวใจทีค่ ดิ ว่าด้านชากับเรือ่ งบ้าบอนีไ่ ปแล้วคล้ายจะถูกไฟลุกท่วม
เมือ่ พบว่า 'มอื ทีส่ าม' หรือ 'หนูดา' ทีอ่ ดีตคนเคยรักบอกว่า 'เขาเป็นคนดี' นัน้
ก็คอื 'ดา' เพือ่ นทีส่ นิทสนมกันมาหลายปี ทัง้ ยังรูด้ วี า่ เธอเป็นอะไรกับธิตธิ ร!
ทรยศซ้อนทรยศ หักหลังซ้อนหักหลังแบบนี้...นี่น่ะหรือพฤติกรรม
ของคนดี
หึ! บางทีธิติธรก็ช่างเลือกคู่ได้ 'เสมอกัน' กับเขาจริงๆ
แม้ในใจจะบริภาษเหยียดหยาม หากเบื้องหน้าหญิงสาวยังคงไว้ด้วย
ความปกติ ซ่อนแววตาเจ็บร้าวไว้ใต้รอยยิ้มบาง ผิดกับอีกสี่สาวในโต๊ะ
จากหัวเราะกันอยู่ดีๆ ราชิกาก็ตีสีหน้าเย็นชา ปรนิมมิตาเองก็หัวร้อน
จนแทบจะลุกขึน้ ไปไฟต์หากไม่โดนนิมมานรดีผมู้ ีใบหน้าบูดบึง้ รัง้ ไว้ ขณะที่
น้องสาวแท้ๆ ของเธอโกรธจนหน้าแดงก�ำ่ และถ้าพันธิตราอุดปากไว้ไม่ทนั
พัทธมนคงตะโกนด่า 'หญิงร้ายชายโฉด' คู่นั้นจนลั่นร้าน
ส่วนเธอ...เจ้าของเรื่องราว ผู้หญิงที่เห็นต�ำตาเป็นครั้งแรกว่าใครคือ
'นางเอกคนใหม่' ของผูช้ ายทีเ่ ธอตัง้ ใจเลือกให้เป็นพระเอกในชีวติ หญิงสาว
ก็หลุบตาลงต�่ำ สะกดกลั้นความรู้สึกทั้งหมด ก่อนเงยหน้าขึ้นด้วยสีหน้า
เจือรอยยิ้ม
"กินต่อเถอะ"
ทัง้ ทีพ่ นั ธิตรามัน่ ใจว่าเธอใช้นำ�้ เสียงระดับปกติทวั่ ไป ไม่ได้จงใจเสียงดัง
เกินเบอร์เพือ่ เรียกร้องความสนใจจากคนทีเ่ ธอหมดใจให้แล้วทัง้ สองคน แต่
ไม่รวู้ า่ เพราะธิตธิ รคุน้ ชินกับน�ำ้ เสียงของอดีตคูห่ มัน้ มากเกินไปหรืออย่างไร
ใบหน้าหล่อเหลาจึงหันกลับมา เผลอประสานตาเข้ากับหญิงสาวอย่างรวดเร็ว
"...น้องไพรม์" คนที่ขอเปลี่ยนสถานะจากคู่หมั้นกลับไปเป็นพี่ชาย
โดยไม่ได้ถามความสมัครใจของผู้ต้องรับบทใหม่เป็น 'น้องสาว' พึมพ�ำ
นั่นท�ำให้กวินธิดาหันไปมองตาม มือเล็กเกาะท่อนแขนคนรักไว้ รอยยิ้ม
เลือนหายจากใบหน้า แววตาเต็มไปด้วยความรู้สึกผิดและละอายใจ

Page Magic Moment... ��������������.indd 42

26/8/2563 BE 14:40

ปราณปริยา
43

ใช่ หล่อนควรต้องละอายใจสิ กับการเจอกันครัง้ แรกหลังจากทีห่ ล่อน
แย่งชิง 'คู่หมั้นเพื่อน' มา
กวินธิดาเม้มปาก แววตาสับสน ตัดสินใจเงยหน้าถามคนรัก
"เรา...เข้าไปทักไพรม์กันมั้ย"
ธิติธรประเมินสถานการณ์รวมถึงแรงอารมณ์จากหญิงสาวทั้งห้า
กลับกลายเป็นว่าคนทีส่ งบนิง่ ทีส่ ดุ ซ�ำ้ ยังตักปูผดั ผงกะหรีเ่ ข้าปากโดยไม่ยหี่ ระ
คืออดีตคูห่ มัน้ ของเขา ผูท้ ำ� ตัวราวกับว่าไม่ได้เกีย่ วข้องใดๆ กับสถานการณ์
ชวนอึดอัดนี้
"ถ้าเข้าไป...หนูดาจะได้...ขอโทษไพรม์ด้วย" น�้ำเสียงอ่อนอ่อย
เอ่ยแผ่วเบาด้วยความรู้สึกผิด เป็นการช่วยเร่งให้ชายหนุ่มตัดสินใจได้
ธิติธรถอนหายใจ
อย่างไรเสียวันหนึ่งกวินธิดาก็ต้องได้พบกับเครือญาติของเขา...
รวมทั้งพันธิตราด้วย จะวันนี้หรือวันไหนชายหนุ่มก็มั่นใจว่าอารมณ์คุกรุ่น
ของลูกพี่ลูกน้องกลุ่มนี้คงไม่คลายลงง่ายๆ โดยเฉพาะเมื่อเห็นกันขนาดนี้
และปรนิมมิตาเองก็ฉีกปากยิ้ม เอ่ยทักเสียงดังจนลั่นร้านว่า
"อ้าว! นั่นพี่ตรีกับ 'แฟนใหม่' นี่นา"
"อ้อ! คนนี้เองเหรอคะ ที่แย่งพี่ตรีไปจากพี่ไพรม์อ่ะ" พัทธมนแกล้ง
ท�ำหน้าสงสัย ดวงตาโตกวาดมองขึน้ ลง เบะปาก ยักไหล่ เน้นคียเ์ วิรด์ ชัดขึน้
"ก็ดูสวยดีนะ หน้าคุ้นๆ ด้วย เหมือนพี่ดา 'เพื่อนพี่ไพรม์' เลยอ่ะ แต่คง
ไม่ใช่มงั้ ...เพือ่ นกัน สนิทกันคงไม่มาแย่งคูห่ มัน้ กันหรอก สงสัยไพรซ์จำ� ผิด
แน่ๆ"
ลูกสาวคนเล็กของคุณเควินว่าอย่างนัน้ ทัง้ ทีเ่ จ้าตัวมัน่ ใจว่าไม่มที างจ�ำผิด
"ไม่ผิดหรอกไพรซ์ พี่ยืนยันได้ว่าคนนี้น่ะ...คุณดา กวินธิดา เพื่อน
ของไพรม์จริงๆ คนทีเ่ ป็นทัง้ เพือ่ นร่วมคณะ เชียร์ลดี เดอร์รนุ่ เดียวกัน แถมยัง
สนิทกันตอนสมัยไพรม์ทำ� งานอยู่ MIconic ด้วย" ราชิกาซึง่ เคยคิดจะวางตัวเฉย
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ยังอดปากไม่อยู่เมื่อพบว่าผู้หญิงที่แย่งคู่หมั้นพันธิตราไปคือใคร หญิงสาว
เชิดหน้าขึ้น ปรายตามองญาติผู้พี่ของตัวเองซึ่งยืนหน้าเสียอยู่ "น่าจะเลือก
ให้ไกลตัวหน่อยนะพี่ตรี บอกตามตรงว่าเฟรย์โคตรผิดหวังในตัวพี่เลย"
ขนาดราชิกายังออกปากอย่างนัน้ มีหรือทีค่ นอืน่ จะอยูเ่ ฉย น้องสาว
โดยตรงของผู้เสียหายรีบแผดเสียงลั่น
"เป็นพี่ดาจริงๆ เหรอคะที่แย่งพี่ตรีไป?! หูยยย ไพรซ์จ�ำได้ว่า
ตอนเคยเจอกัน พีด่ าดูเป็นคนดี สดใส มัน่ ใจในตัวเองเหมือนพวกนางเอกละคร
สมัยใหม่เลยนะ แต่...นางเอกเขาแย่งผู้ชายของเพื่อนกันด้วยเหรอเนี่ย"
หญิงสาวแกล้งท�ำสีหน้าแปลกใจ จึงได้รบั การสนับสนุนต่อจากลูกพีล่ กู น้อง
ที่เกิดห่างกันไม่กี่เดือน
"นีไ่ พรซ์ไม่ได้ดลู ะครจริงๆ ใช่ปะ้ เค้าบอกเลยนะว่าพวกนางเอกละครเนีย่
ตัวดี แย่งชิงพระเอกมาจากแฟนเก่า คู่หมั้นเก่า คนรักเก่า ยันเมียเก่า
มาเยอะแยะ ใช้พวกท่าทีใสซือ่ บ้าง อ่อนโยนบ้าง ท�ำตัวดูนา่ สงสารจนผูช้ าย
ใจอ่อนยวบยาบ หรือไม่กท็ ำ� เป็นแก่นๆ เชิดๆ ฉันไม่สนใจนายหรอก หาเรือ่ ง
'กัด' กับเขาตลอด แต่จริงๆ คืออ่อยแรงจนสุดท้ายก็งับพระเอกไปกิน
โดยทิ้งคนรักเก่าไปดื้อๆ"
นิมมานรดีซงึ่ ดูนมุ่ นิม่ สุดกล่าวถึง 'สูตรนางเอกละครไทย' ออกมาด้วย
น�้ำเสียงหวานๆ นุ่มๆ แต่เผอิญ...เจ้าหล่อนมีน�้ำเสียงที่ดังกว่าปกติอยู่แล้ว
จึงท�ำให้บทสนทนาดังกล่าวยิ่งเป็นที่สนใจของคนรอบข้าง
แม้จะหน้าเสียไปกับค�ำพูดของบรรดาลูกพี่ลูกน้องของธิติธร แต่
'คนผิด' อย่างกวินธิดาก็พยายามฉีกยิม้ สู้ เงยหน้าขึน้ สบตาคนรัก พยักหน้า
น้อยๆ แทนการยืนยันว่าหล่อนพร้อมที่จะโดนสับแหลกกลางสาธารณชน
เพื่อเขา
ธิตธิ รก�ำหมัดแน่น นึกหงุดหงิดและโมโหบรรดาลูกพีล่ กู น้องทัง้ หลาย
แต่เพราะสิ่งที่ฝ่ายนั้นพูดมาไม่เชิงผิดเสียทีเดียว เขาจึงได้แต่ถอนหายใจ
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ระบายรอยยิ้มอ่อนโยนลงบนใบหน้าและยอมจูงมือคนรักเข้าไปทักทาย
"อือ ไหนๆ ก็บังเอิญเจอกันทั้งที พี่แนะน�ำเลยเนอะ คนนี้...หนูดา
คนรักของพี่"
"อือ รูแ้ ล้วว่าผูห้ ญิงคนนีค้ อื คนรักทีแ่ ย่งพีต่ รีไปจากพีไ่ พรม์" ปรนิมมิตา
พยักหน้ารับ เบะปาก "แต่น่าเกลียดไปนิดนึงมั้งที่คนแย่งดันเป็นเพื่อน
พี่ไพรม์เอง อ๊ะ!" สถาปนิกสาวแกล้งท�ำหน้าสงสัย "ว่าแต่...ตอนไหนกันนะ
ที่คู่กัดประจ�ำออฟฟิศเราแอบไปเลื่อนสถานะมาเป็นคู่รักลับๆ ขึ้นมา"
สีหน้าเหยียดหยันพอๆ กับน�ำ้ เสียงท�ำให้คนเฝ้ามองสถานการณ์อยูน่ าน
อย่างพันธิตราต้องเอ่ยปราม
"แฟร์ พอแล้ว ทุกคนด้วย" ประโยคหลังหญิงสาวกล่าวพลางกวาดตามอง
บรรดาลูกพีล่ กู น้องทุกคนซึง่ ได้ออกปากกันจนครบวง พันธิตราค่อยๆ วาง
ช้อนส้อม ใช้สองมือประสานใต้คางเรียวเล็ก เชิดหน้าขึ้นจนความงดงาม
เหมือนตุก๊ ตากระเบือ้ งเคลือบปรากฏชัด
สาวสวยกวาดตามองดวงหน้ารูปหัวใจ ริมฝีปากกระตุกยิม้ ให้ เอ่ยทัก
ด้วยน�้ำเสียงเรียบเรื่อย
"ดีใจที่ได้เจอนะคะ คนรักของคุณธิติธร"
'คนรักของคุณธิติธร' ไม่ใช่ 'เพื่อน' ของเธอ
"ไพรม์...ดาขอ..." กวินธิดาอึกอัก มองใบหน้าของอดีตคูห่ มัน้ คนรัก...
ซึง่ ครัง้ หนึง่ หล่อนเคยเป็น 'เพือ่ น' กับอีกฝ่าย
และใช่ ท้ายที่สุดหล่อนก็ท�ำร้ายเพื่อนคนนี้ด้วยการแย่งคู่หมั้นของ
พันธิตรามา
"ถ้าจะขอคุณธิติธรล่ะก็...ฉันคงไม่ต้องอนุญาตแล้วมั้ง" พันธิตรา
เอ่ยปนหัวเราะ เหลือบมองสองหนุม่ สาวทีย่ นื คูก่ นั แล้วช่างเหมาะสมเหมือน
พระ-นางในละครโทรทัศน์ มือเรียวสอดประสานแน่นขึน้ ขณะข่มความรูส้ กึ
ริมฝีปากระบายรอยยิ้มอ่อนหวานผิดกับแววตา "เพราะพวกเธอไม่ได้ตั้งใจ
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จะรอค�ำอนุญาตจากฉันอยู่แล้วนี่"
"ไพรม์..." แก้วตาสีนำ�้ ตาลอ่อนคูส่ วยของสถาปนิกสาววาวรืน้ พยายาม
กระตุกมือจากคนรัก อยากจะเข้าไปขอโทษใกล้ๆ ติดทีธ่ ติ ธิ รดึงรัง้ ไว้และเป็น
ฝ่ายออกรับ
"ยังไงเรือ่ งนีค้ นผิดก็คอื พี่ ถ้าน้องไพรม์จะโทษใคร ก็โทษพีค่ นเดียวเถอะ"
พันธิตราเอียงคอ เลิกคิ้วถามสีหน้าสงสัย
"แล้วฉันโทษใครตอนไหนเหรอคะ เปล่านี่ ฉันว่าฉันไม่ได้พูดนะ"
หญิงสาวที่เปลี่ยนการแทนตัวและการเรียกชื่ออีกฝ่ายอย่างสมบูรณ์ส่ายหัว
เส้นผมซึ่งวันนี้ดัดลอนมาพลิ้วไหว ก่อนจะตบท้ายอีกครั้งด้วยท่าทางยิ้มๆ
"แต่วา่ ก็วา่ ...ถ้าจะโทษใครจริงๆ ของแบบนีม้ นั ก็พดู ล�ำบาก ตบมือข้างเดียว
ก็ไม่ดงั แล้วถ้าสองมือจับกันแน่นพอ..." เธอหันไปสบตาผูห้ ญิงคนใหม่ของ
อดีตคนรัก ริมฝีปากคลี่ยิ้มละมุน "...'มือที่สาม' ก็คงแทรกเข้ามาไม่ได้"
ดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
"พี่ไพรม์แม่งสุด(ติยอด!"
ปรนิมมิตาเอ่ยชมทันทีทหี่ า้ สาวขึน้ มาอยูบ่ นรถ โดยมี 'คนทีส่ ดุ ยอด'
นัง่ อมยิม้ เคาะนิว้ เล่นกับขอบหน้าต่างอยูด่ า้ นข้างคนขับ วงหน้าสวยผินกลับมามอง
น้องๆ ด้านหลัง ถามเสียงปนหัวเราะ
"อะไร พี่สุดยอดตรงไหน"
"ก็ตรงทุกค�ำพูดที่ออกจากปากไปนั่นแหละ" พี่ใหญ่สุดเอ่ยปากสั้นๆ
ดวงตาฉายแววยิ้ม เมื่อ นึกถึง สีหน้า ท่าทางของหนุ่มสาวทั้งคู่ ราชิกา
อดออกปากเพิม่ ไม่ได้วา่ "เฟรย์ไม่คดิ เหมือนกันนะว่าไพรม์จะฟาดแสกหน้า
พวกนั้นได้ด้วยท่าทางนิ่งๆ นิ่มๆ แบบนี้"
"อ้าว แล้วจะให้ไพรม์ท�ำไงได้ล่ะ" พันธิตรายักไหล่ "เขามาแบบ
นางเอ๊กนางเอก ขืนไพรม์ตหี น้าขึงบึง้ ตึงหรือตะโกนด่า คนได้เทคะแนนสงสาร
ให้นางแล้วไพรม์กก็ ลายเป็นนางร้าย 'ผีแฟนเก่า' กันพอดี แต่จะให้รอ้ งเพลง
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