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บทที่ 1

ดวงอาทิตย์เบื้องบนแรงกล้า แผดเผาไอร้อนสว่างพร่าพราย
ก้อนเมฆสีขาวไร้รปู ลักษณ์เอือ่ ยเฉือ่ ยเกียจคร้าน ตัดกับกิง่ ใบเขียวสด
ของต้นไม้เบือ้ งล่างชัดเจน หญิงสาวเบนสายตาจากทัศนียภาพนอกรถแล้ว
ก้มลงหยิบแว่นตากันแดดในกระเป๋าถือมาสวม กลอกตามองอย่างนิง่ เฉยใน
สีสนั บรรเจิดรายทาง ภาพอาคารบ้านเรือนที่ไหลผ่านไม่ให้ความรูส้ กึ คุน้ เคย
แม้แต่น้อย ทว่าก็มีบรรยากาศบางอย่างที่ยังคงกลิ่นอายในความทรงจ�ำ
เลือนราง...จะเพราะสะพรึบไหวของดอกใบหลากสีสนั หรือระอุไอใต้วงโค้ง
เจิดจ้าก็ไม่ทราบได้
'รุ้งวาด ณรงค์มนตรี' ปรับจุดสายตาจากภาพรายทางมามองเงา
ตกกระทบของตนผ่านกระจกรถแทน...หญิงสาวร่างเพรียวระหงนั่งตรงนิ่ง
ปากกระจับซึ่งเฉยเมยรับกับผิวขาวจัดจากอากาศเมืองหนาวจนดูคล้าย
ไร้แยแสต่อสิง่ รายรอบ งดงามห่างเหิน...และในความรูส้ กึ สลัวมัวอันยากจะ
บรรยายนั้นเอง เธอก็ก�ำลังวิวาทกับตัวเองเงียบๆ ในใจ เป็นบทสนทนา
ยุ่งเหยิงที่หาหัวข้อหลักไม่ได้และดูจะไร้แก่นสารขึ้นไปทุกที
รุ้งวาดลอบเป่าลมออกจากริมฝีปากแผ่วหวิว ถอดใจปล่อยคลื่น
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ความคิดให้ล่องลอยเรื่อยเปื่อยไปตามบรรยากาศโดยรอบอีกครั้ง
เธอจากที่แห่งนี้ไปเนิ่นนานเหลือเกิน ตั้งแต่ครั้งยังเป็นเพียงเด็กหญิง
ตัวเล็กๆ ไม่ประสากับโลก ดังนัน้ ความทรงจ�ำทุกอย่างจึงเหมือนซากตะกอน
ก้นสระน�้ำ ซ้อนทับกับสิ่งต่างๆ มากมายที่ได้พบเจอกว่ายี่สิบปีมานี้...มัน
ไม่ได้ฝงั แน่น หากก�ำลังค่อยๆ เลือนรางออกไป คล้ายเรือส�ำเภาลอยจากฝัง่
โดยไม่มวี นั หวนคืน แต่ในทุกขณะทีก่ ำ� ลังจะจางหาย ภาพทัง้ หมดกลับเด่นชัด
ขึ้นอีกครั้ง...ไม่ต่างกับผีร้ายที่คอยเยี่ยมหน้ามาหลอกหลอนตลอดเวลา
คางมนเชิดเล็กน้อย เมื่อความคิดเดินทางเข้มข้นขึ้น
ความเยาว์วัยและตื้นเขินท�ำให้เธอเคยมองว่าโลกนี้สวยงาม ก่อน
ความจริงจะสอนให้รู้ว่าผีเสื้อไม่ได้กระพือปีกตลอดไป และท้องฟ้าสดใสก็
ยังมีวันที่ลมกระโชกแรง
ประกายหลังกรอบแว่นตากันแดดเผลอฉายแววกระด้างโดยไม่รู้ตัว
ภาพเหตุการณ์คอ่ ยๆ ผุดขึน้ ในหัว ย้อนไปในค�ำ่ คืนทีด่ วงจันทร์กลมมน
กระจ่างจนเหมือนอัจกลับแก้วเหนือท้องฟ้า
กลิน่ หอมขืน่ ๆ ของดอกซ่อนกลิน่ ปรากฏจางรางขึน้ มาก่อน แล้วภาพ
ซึ่งคล้ายหยดหมึกมัวซัวก็หยาดหล่นเป็นสาย ชุ่มโชกในทรงจ�ำหมองมืดไร้
สีสัน
รุง้ วาดจ�ำค�ำ่ คืนเงียบเศร้าทีเ่ ธอยังเป็นเพียงเด็กหญิงตัวน้อยในตอนนัน้
ได้ หัวใจโศกสลายแต่เยาว์วัย นั่งเหม่อเงียบงันอยู่ข้างโลงศพซึ่งถูกมวล
ดอกไม้สีขาวสะพรั่งโอบกอด และบางครั้ง…นานๆ ครั้ง ที่เด็กหญิงจะหัน
ไปมองโลงข้างตัวด้วยประกายความหวังลมๆ แล้งๆ เงี่ยหูรอฟังว่ามารดา
ผูห้ ลับใหลซีดเซียวข้างในจะฟืน้ ตืน่ ลุกขึน้ มายกยิม้ อ่อนหวาน กระซิบซุกซน
กับเธอว่า
'...ไปเถอะวาด กลับเรือนเล็กของเรากัน'
หากสิ่งที่รุ้งวาดได้ยินกลับเป็นสุ้มเสียงกระซิบกระซาบพึมพ�ำจาก
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ใบหน้าหลากหลายไม่คุ้นตา ซึ่งเร้นลอดผ่านความสลัวมัวของม่านควัน
ก�ำจาย
'...น่าสงสารหนูวาด แม่บัวก็ ใจร้ายเหลือเกิน ทิ้งลูกไว้ให้นางเสือ
นางตะเข้แท้ๆ'
'เห็นว่าเพราะหลวงพินจิ พาแม่คนนัน้ กับลูกอีกสองคนไปเทีย่ ว ทีเ่ รือน
เหลือแค่หนูวาดกับบ่าวไม่รู้อีโหน่อีเหน่ พอแม่บัวที่ป่วยหนักอยู่แล้วเกิด
อาการก�ำเริบขึ้นมาก็เลยไม่มีทั้งรถไม่มีทั้งคนพาไปหาหมอ...'
'ตายจริง! หลงกันถึงเพียงนี้ เป็นอิฉันคงไม่กล้าลอยหน้านั่งอยู่ใน
งานศพได้ดอกค่ะ...บาปกรรม'
ใช้เวลาสักพัก รุง้ วาดจึงค่อยเข้าใจว่าเป็นเรือ่ งของตัวเอง โลกคับแคบ
ของเธอยามนั้นมีเพียงคุณบัวผู้เป็นมารดา ตาคง ยายอ�่ำ บ่าวสองผัวเมีย
ของบ้านณรงค์มนตรี และเรือนเล็กในดงต้นไม้เร้นสูง เยือ้ งจากเรือนใหญ่ที่
เด็กหญิงและแม่เคยครอบครองร่วมกับบิดา เคย...ก่อนที่ผู้หญิงอีกคนจะ
เข้ามา
คุณประไพ...หญิงสาวใบหน้างดงามซึ่งกระชากดึงคุณบัวออกจาก
ฝันหวานลมๆ แล้งๆ ให้ตระหนักในชั่ววินาทีที่หล่อนปรากฏตัวว่าความ
เสน่หารักใคร่ของคุณหลวงพินิจถูกครอบครองอย่างมั่นคงในมือคนอื่น
และสิง่ จริงแท้เพียงหนึง่ เดียวทีแ่ ม่ของรุง้ วาดประคองไว้กลับเป็นเพียงสายใย
ที่ถูกหล่อหลอมอย่างกล�้ำกลืน...สายใยอันแห้งผากเปล่าดายที่เรียกว่า
'คลุมถุงชน'
รุง้ วาดเพิง่ จะทราบหลังจากนัน้ ว่าแท้จริงหลวงพินจิ ซุกซ่อนอีกครอบครัว
หนึง่ ไว้นานแล้ว...อาจจะหลังรุง้ วาดเกิดไม่เท่าไหร่ หรืออาจจะก่อนหน้านัน้
ด้วยซ�้ำ
ความคิดในหัวชะงักกึกทันทีเมื่อความรู้สึกคล้ายถูกหักหลังฟาดสาด
สติถูกดึงกลับมายังปัจจุบันพร้อมมือที่กุมกันไว้ก็เกร็งแน่นโดยไม่รู้ตัว

Page �����������������.indd 9

11/9/2561 BE 14:10

บุพเพรักร้อยลิขิต
10

รุ้งวาดแสร้งหยิบพัดในกระเป๋าขึ้นมาโบกน้อยๆ ด้วยต้องการจะคลายกิริยา
แข็งขืนจากการด�ำดิ่งในความทรงจ�ำ
"ร้อนรึ แม่วาด"
สตรีวัยกลางคนข้างกายเบือนหน้าจากกระจกรถอีกด้านมาหาพร้อม
เอ่ยถามคล้ายชวนคุยมากกว่าจะสงสัยจริงๆ รอยยิ้มที่มอบให้นั้นตรงไป
ตรงมาอย่างคุ้นเคยกันดี
"นิดหน่อยค่ะ" หญิงสาวโคลงหัว เบนสายตาออกนอกกระจกรถอีกครัง้
"...ที่จริงวาดแค่ตื่นเต้น"
คุณป้ามณฑาพินิจเธอชั่วครู่ก็พยักหน้ารับรู้
"ป้าก็เหมือนกัน" ผู้มากวัยกว่ากล่าวสมทบพร้อมหัวเราะน้อยๆ
"ยี่สิบปีแล้วสินะ ที่เราไม่ได้กลับมา"
ยี่สิบปี นับตั้งแต่การปรากฏตัวของคุณป้ามณฑากลางงานศพคืน
สุดท้าย ช่างเหมือนมือที่มาฉุดดึงรุ้งวาดจากความวิปโยคโดดเดี่ยวโดยแท้
ท่ามกลางคลื่นความทุกข์ระทมที่กระหน�่ำซัดใส่เด็กหญิงตัวน้อยจน
ไร้ทางหยัดยืน ในหลากหลายใบหน้าพรับพรายสลับผ่าน ในสายตาเฉยเมย
ไร้รอยโศกศัลย์ของคุณประไพ ในท่าทีประดักประเดิดไม่ยอมสบมองของ
บิดา ในกลิน่ หวานเอียนของดอกไม้ขาวและธูปควันร่ายร�ำ สตรีรา่ งโปร่งบาง
โดดเด่นด้วยท่าทีสงบขรึมก็ก้าวเข้ามาท่ามกลางความเงียบเศร้าซึ่งดูคล้าย
ไม่มีวันจบสิ้นนี้
รุ้งวาดในตอนนั้นได้แต่มองจ้องคุณมณฑาอย่างโง่งม ด้วยคิดไปว่า
นางในลึกลับจากสรวงสวรรค์ลงมารับมารดาของตนแน่แล้ว แต่ชั่วขณะที่
ดวงตาสองคู่ประสานกัน ดวงหน้าซึ่งประพิมพ์ประพายคล้ายคุณบัวอย่าง
ยิ่งนั้นกลับสะท้อนริ้วแววก�ำสรดเด่นชัดออกมาเหนือห้วงอารมณ์ทั้งมวล
ก่อนทีค่ ณุ ป้าจะตรงเข้ามาลูบหัวเธอแผ่วเบา จับจ้องไปยังโลงศพด้วยสายตา
โรยร้างห่วงหา...สะท้อนลึกถึงเจ้าของรอยยิ้มอ่อนหวานซึ่งไม่อาจผลิแย้ม
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ได้อีกแล้วบนโลกนี้
ยามนั้นจิตใจของรุ้งวาดแห้งผาก ความสุขสดใสปลิดปลิว ลอยคว้าง
โดดเดี่ยว และขลาดกลัว เมื่อได้รับสัมผัสอบอุ่นอีกครั้งน�้ำตาก็ไหลพราก
มือน้อยๆ ก�ำชายเสือ้ ของคุณมณฑาไว้แน่นทัง้ ยังดึงรัง้ ด้วยกลัวจะเป็นเพียง
ฝันไป
'นิ่งเสียคนดี ป้าอยู่นี่แล้ว...ป้ามาแล้ว'
คุณป้ากระซิบแผ่ว เจือก้อนสะอื้นเพียงอึกหนึ่งอย่างสะกดกลั้น
ความจริงแล้วตอนนัน้ รุง้ วาดจ�ำคุณป้ามณฑาไม่ได้ ทุกการกระท�ำล้วน
เป็นไปตามสัญชาตญาณทั้งสิ้น กระทั่งเรื่องเล่าเก่าก่อนจากมารดาค่อยๆ
ฟื้นคืนหลังจากนั้นไม่นาน...ถึงพี่สาวเพียงคนเดียวของคุณบัวผู้มีตัวตน
อย่างหนักแน่นในทรงจ�ำทว่าห่างไกลสุดแสน
คุณป้ามณฑาคือหลานสายตรงจากก๊กเจ้าคุณทหารเฉกเดียวกับคุณบัว
ร่วมครรภ์กนั มาเพียงสองคนพีน่ อ้ งท่ามกลางความห่างเหินแปลกหน้าของ
ญาติสายรองคนอืน่ ๆ และเคยถวายงานเป็นข้าหลวงรับใช้เสด็จพระองค์หญิง
พร้อมกันกับคุณบัว คุณป้าลาราชการออกไปสมรสกับรักแรกพบชาวอังกฤษ
ที่ได้เจอกันครัง้ ตามเสด็จไปปีนงั ความรักของคุณมณฑานัน้ โลดโผน ฝ่าฟัน
บริบทอันคับแคบของสังคม ข้ามผ่านรอยรวดร้าวจากการเดียดฉันท์ตดั ขาด
ของเจ้าคุณปูผ่ เู้ คยยิง่ ใหญ่จากยุคสมัยก่อน ต่างจากมารดาของเธอทีย่ อมรับ
ชายแปลกหน้าซึ่งถูกยัดเยียดตามความเห็นชอบของครอบครัว
เพียงเพราะหล่อนถึงวัยอันเหมาะสม เพียงเพราะเขาฐานะเหมาะสม
เพียงเพราะทั้งสองรูปงามเหมาะสม และก็เพราะค�ำว่า 'เหมาะสม' ค�ำเดียว
นี้เองที่แผดเผาหัวใจในทุกคืนค�่ำอันอ้างว้างกระทั่งลมหายใจสุดท้ายของ
คุณบัว
'วาดคือความรักเดียวที่แม่มี เข้าใจไหมลูก...วาดคือความรักเดียวที่
แม่มี...'
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ในใจ

เสียงระโหยชื้นชุ่มรอยโศกยังสะท้อนก้องในหู ชัดเจนด้วยฝังแน่นลง

เมื่อสิ้นคุณบัวไป สิ่งอาดูรสุดท้ายในแผ่นดินเกิดของคุณมณฑาจึง
หลงเหลือแต่หลานสาวผู้อ้างว้างไร้หลักอาศัย และด้วยไม่อาจตัดใจปล่อย
รุ้งวาดให้โดดเดี่ยวท่ามกลางบ้านณรงค์มนตรี ในวันพระราชทานเพลิงศพ
นั้นเอง ขณะยืนมองควันละล่องพลัดหายออกจากปล่องเมรุ กระซิบลาผ่าน
ม่านอ่อนจางหมองมัว โบยบินรอยยิม้ สุดท้ายของน้องสาวตามอิสระทีห่ ล่อน
เฝ้าฝัน คุณป้ามณฑาก็ตัดสินใจกลับไปเก็บสัมภาระของรุ้งวาด แล้วพาเธอ
เดินทางกลับบริเตนไปด้วยกัน
รุ้งวาดเพิ่งมารับรู้ในอีกหลายปีหลังจากนั้นว่าช่วงที่เธอออกเดินทาง
ไปกับคุณป้ามณฑาคือช่วงก่อนการปฏิวัติสยามอย่างฉิวเฉียด เจ้านายที่
คุณป้าเคยถวายงานรับใช้ล้วนกระจัดกระจาย คล้ายบ้านหลังใหญ่ที่ถูกพายุ
โหมกระพือผ่านจนทุกอย่างระแหงหาย ด้วยเหตุนี้คุณข้าหลวงเก่าจึงไม่ได้
มีเหตุให้ต้องกลับมาตุภูมิเนิ่นนานถึงยี่สิบปี
"เอ้า ถึงเสียที"
เสียงของผู้มากวัยกว่าดึงหญิงสาวออกจากภวังค์ เมื่อรถยนต์วิ่งผ่าน
ประตูรั้วเข้าไปตามทางทอดยาวซึ่งมีบ้านทรงบาโรคตั้งตระหง่านต้อนรับ
ทั้งคู่อยู่
รุง้ วาดกวาดมองโดยรอบอย่างไร้แยแส ริมฝีปากยกยิม้ ทีไ่ ม่ได้แย้มหวาน
ไปถึงดวงตา หญิงสาวเลยผ่านกลุม่ บ่าวรับใช้แปลกหน้าซึง่ จับกลุม่ กันชะเง้อ
อยู่ไหวๆ ไปยังชายหนุ่มร่างสูงโปร่งที่ก�ำลังส่งยิ้มกว้างรออยู่ใกล้กัน เมื่อรถ
จอดสนิทก็เป็นเขาที่เข้ามาเปิดประตูให้คุณป้าของเธออย่างนอบน้อม
คุณมณฑาก้าวลงไปก่อนพร้อมเอ่ยทักด้วยอัธยาศัยทีค่ นุ้ เคยกันอยูแ่ ล้ว
"รอนานไหมจ๊ะ พ่อทิวา"
"ไม่เลยครับ" เขาตอบพลางยิ้มตาหยี "ผมเสียอีกต้องขอโทษคุณป้าที่
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ไม่ได้ไปรับที่สนามบิน"
"ขอโทษอะไรกัน แค่มาช่วยเรื่องบ้านใหม่ให้เราสองคนป้าหลานก็
ขอบใจเธอจะแย่อยู่แล้ว"
"เทียบกับทีค่ ณ
ุ ป้าเคยเอ็นดูผมสมัยอยูอ่ งั กฤษยังถือว่าน้อยไปด้วยซ�ำ้
ครับ" ทิวาโค้งหัวเล็กน้อย "นี่ป้าจรวยกับบ่าวที่ผมคัดเอาไว้ครับ ขาดเหลือ
อะไรขอให้คุณป้าบอกผมได้ทันที"
ท่าทางการพูดจาของทิวาสะท้อนความนบนอบอยู่ทุกขณะ ทว่าเมื่อ
เขาผินหน้ามายังรุง้ วาด ดวงตารีเรียวจากสายเลือดแผ่นดินใหญ่กลับยียวน
อยู่ในที ยักคิ้วข้างหนึ่งรับเสียงแค่นหัวเราะจากเธอ
"ดู๋ดูท�ำเข้า ยังไม่รีบขอบใจเพื่อนอีก"
ผู้เป็นป้าติงขึ้นอย่างไม่ติดจริงจัง ก่อนจะเดินเข้าไปทักทายเหล่า
บ่าวรับใช้แปลกหน้าในฐานะเจ้าของบ้าน เหลือก็แต่รงุ้ วาด ทิวา และเด็กรับใช้
หน้าตืน่ ๆ อีกคนหนึง่ ทีก่ ำ� ลังจ้องมองหญิงสาวอย่างพรึงเพริดจนไม่รวู้ า่ คนอืน่
พินอบพิเทาคุณมณฑาไปถึงไหนต่อไหนแล้ว ดวงตาด�ำขลับฉายประกาย
ชื่นชมไร้พิษสงชัดเจน
คนถูกมองกวักมือเรียกเด็กสาวเบาๆ
"เธอจ๊ะ มานี่ซิ ชื่ออะไรน่ะเรา"
ต้องใช้เวลาตัง้ สติไปขณะหนึง่ เด็กสาวจึงขยับใกล้ โค้งก้มหน้าแดงก�ำ่
พร้อมพึมพ�ำเขินอาย
"เนียมเจ้าค่ะ"
"เนียม...รู้ไหมว่าห้องของฉันอยู่ไหน เอากระเป๋าไปไว้ให้ที"
เด็กเนียมยิ้มตื่นเต้น รีบแบกกระเป๋าเดินทางด้วยเรี่ยวแรงทั้งหมดที่
หล่อนมี กระตือรือร้นยงโย่ยงหยกเข้าตึกไป
ครั้นโดยรอบเหลือกันอยู่เพียงสองคน รุ้งวาดก็เบนสายตากลับมายัง
ทิวาก่อนแบมือออกไปหาเขา รอคอยในความเงียบงันกระทั่งชายหนุ่ม
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หัวเราะเสียงขรม ก่อนยื่นซองจดหมายจ�ำนวนหนึ่งมาให้แต่โดยดี
"ท�ำไมเยอะขนาดนี้" หญิงสาวมุ่นคิ้ว
"เก๊าะดูวีรกรรมที่ตัวเองเคยท�ำไว้สิจ๊ะ คุณผู้หญิง"
จดหมายทั้งหมดส่งมาจากอังกฤษด้วยหลากหลายชื่อบนหน้าซอง
รุง้ วาดเปิดอ่านทีละฉบับด้วยการกวาดตาเพียงผ่านๆ บางแผ่นคือเนือ้ ความ
อันคร�่ำครวญร้าวราน น�้ำเน่าโศกาเช่นว่า
'หากนายเจอหล่อน...ได้โปรดเถิดทิวา ได้โปรดบอกแวนด้าว่าฉันยัง
เฝ้ารอหล่อนอย่างภักดีที่นี่ และหากแวนด้ายังเมตตารักฉันก็เพียงให้เธอ
ติดต่อมา ฉันพร้อมจะข้ามผ่านทั้งท้องทะเลและขุนเขาทั้งหลายเพื่อรับเธอ
มาอยู่ด้วยกัน...'
หรือบางฉบับที่กระเส่าเร่าร้อนถึงรักที่เพิ่งปะทุแน่นอย่าง
'...ฉันทบทวนกับตัวเองซ�้ำไปซ�้ำมา และสุดท้ายก็ได้ค�ำตอบในช่วง
เวลาอับจนนั้นเองว่าตัวเองได้หลงรักแวนด้าเข้าแล้ว...ฉันควรท�ำอย่างไรดี
ทิวา ความรักขลาดเขลาของฉันเพิง่ จะมาแจ่มชัดในช่วงเวลาทีแ่ วนด้าก�ำลัง
จากไปนี่เอง...'
ความเรียบเฉยบนสีหน้าของรุง้ วาดไม่ได้ไขว้เขวสัน่ สะท้านกับเนือ้ ความ
ในจดหมายเหล่านัน้ สักนิด ราวกับเธอไม่ใส่ใจว่า 'แวนด้า' คือชือ่ ภาษาอังกฤษ
ของตน...กระทัง่ ฉบับสุดท้ายนัน่ เอง จึงค่อยท�ำให้ควิ้ เรียวต้องมุน่ เข้าหากัน
ทิวาสังเกตกิริยาคนข้างกาย ก่อนเหลือบมองเนื้อความในจดหมาย
บ้าง และต้องให้รู้สึกอิหลักอิเหลื่อตาม เมื่อทุกตัวอักษรล้วนบีบอัดความ
กราดเกรี้ยวจนแทบจะสาปแช่ง
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'...อย่าให้ฉนั รูเ้ ทียวว่านายมีสว่ นรูเ้ ห็นเรือ่ งทีแ่ วนด้ากลับไทย นังผูห้ ญิง
ร้ายกาจคนนัน้ ท�ำกับฉันไว้เจ็บแสบนัก และถือเป็นโชคดีของหล่อนทีห่ นีไป
เสียก่อนที่ฉันจะแฉความปลิ้นปล้อนอันน่ารังเกียจเหล่านั้น...'
"แย่จริง จากใครกันนี่"
ทิวารีบคว้าจดหมายไปถือไว้ ด้วยกลัวว่าหญิงสาวจะปริวิตกกับการ
ถูกเกลียดชังถึงขั้นคั่งแค้นเช่นนี้
"แย่จริงๆ"
รุ้งวาดพึมพ�ำรับพร้อมคว้าจดหมายไปอ่านซ�้ำอีกครั้ง กวาดตามอง
ถ้วนถี่ก่อนยัดคืนใส่มือคู่สนทนาแล้วเดินเข้าบ้านไปโดยไม่ยี่หระอีก
"ผิดแกรมมาร์ไปหมด เป็นเจ้าของภาษาแท้ๆ น่าขัดใจนัก"
เพียงเท่านั้น คนทีห่ ว่ งความรูส้ ึกเก้อก็ได้สบถพรืดใหญ่พร้อมหัวเราะ
จนท้องคัดท้องแข็ง
รุง้ วาดรูจ้ กั กับทิวาตัง้ แต่ตอนทีเ่ ขาเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยเดียวกัน
กับเธอทีอ่ งั กฤษ ชายหนุม่ โปรยยิม้ เรีย่ ราดมาให้ในงานเลีย้ งคลับนักศึกษาไทย
ท่ามกลางสายตาแปลบปลาบหลากหลายความหมายของเหล่าบุรุษ ก็มีแต่
ทิวาคนเดียวเท่านัน้ ทีส่ นทนาโดยไร้นยั ซ่อนเร้น ความสัมพันธ์ฉนั กัลยาณมิตร
จึงด�ำเนินอย่างบริสุทธิ์ใจมาโดยตลอด และก็เป็นทิวาผู้นี้เองที่มักรับหน้าที่
ส่งสารรักจากหลากหลายหัวใจบรรณาการ...ทัง้ ยังร่วมรับรูใ้ นทุกครัง้ ทีร่ งุ้ วาด
สลัดทิ้งหัวใจเหล่านั้นอย่างไร้ไยดี
คุณป้ามณฑาดูพอใจกับบ้านหลังใหม่เป็นอย่างมาก เครื่องเรือน
ส่วนหนึ่งที่ลงเรือมาก่อนถูกจัดแต่งตามสมควรบ้างแล้ว กระนั้นหญิงสาวก็
ยังมั่นใจว่าความหรูหราของบ้านจะไม่หยุดเพียงเท่านี้แน่
เมื่อครั้งอยู่อังกฤษ อังเคิลอลันผู้เป็นรักเดียวของคุณป้าท�ำธุรกิจ
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ส่งออกเฟอร์นิเจอร์และของตกแต่งบ้านรายใหญ่ จึงไม่แปลกที่คุณมณฑา
จะติดนิสัยชอบจัดบ้านอย่างไม่รู้เบื่อ และมีก�ำลังทรัพย์มากพอจะท�ำเรื่อง
เช่นนี้เป็นงานอดิเรกในโลกซึ่งถูกความรักจองจ�ำแห่งนั้น
รุ้งวาดส�ำรวจโถงในบ้านเล็กน้อย แล้วหันไปพยักหน้าให้ทิวาที่ก�ำลัง
เดินตามมาติดๆ
"เข้าใจเลือกบ้านเหมือนกันนี่"
คนฟังหัวเราะหึๆ แสร้งยกมือถูคางด้วยคงคิดว่าโก้เก๋พอตัว ยิ้มกริ่ม
กระหยิ่มใจโดยไร้กิริยาถ่อมตน
"เจ้าของเก่าเป็นชาวฝรัง่ เศส รูจ้ กั กับป๊าเราอีกที...บอกแล้วว่าบ้านเรา
กว้างขวางไม่หยอก ต่อไปก็คงถึงคราวทีต่ วั จะได้มาพึง่ คุณทิวาคนนีบ้ า้ งแล้ว
ล่ะ"
"จ้ะ พ่อคุณ แหม ชมแค่นี้ท�ำเมาลมเสียแล้ว"
รุ้งวาดส่ายหัวด้วยความขบขันมากกว่าจะระอาใจ
ครอบครัวของทิวาคือเจ้าของห้างขายยาขนาดใหญ่ที่มีหลายสาขา
เริ่มต้นจากบิดาชาวจีนผู้ข้ามผ่านทะเลกว้างพร้อมย่ามสะพายเก่าๆ เพียง
ใบเดียว ล�ำพังสรรค์สร้างฐานะจนร�ำ่ รวยและมีลกู น้องในปกครองจ�ำนวนมาก
ดังนั้นค�ำอวดอ้างของชายหนุ่มจึงไม่เกินจากความจริงแม้แต่น้อย
แม้ผู้เป็นพ่อจะเริ่มต้นตั้งตัวอย่างยากล�ำบาก ทว่าเพื่อนรักคนนี้กลับ
กระเดียดจะนิยมสุขสบายและไร้กงั วลแบบลูกชายคนเล็กทีถ่ กู ห้อมล้อมด้วย
ความรักใคร่ประคบประหงมทุกประการ กระนั้นความมีน�้ำใจของเขาก็เป็น
สิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้ ดูอย่างเรื่องที่ช่วยหาบ้านนี้ เพียงรุ้งวาดเปรยว่าจะย้าย
กลับมาเมืองไทย ชายหนุ่มก็ตั้งตัวเป็นหัวเรือใหญ่จัดการทุกสิ่งให้อย่าง
กระตือรือร้นจนเธอและคุณมณฑาแทบไม่ต้องท�ำอะไรเลย
"ว่าแต่ตัวจะให้เราตอบจดหมายพวกนี้ยังไงดีล่ะ"
รุง้ วาดปรายตาไปยังซองกระดาษซ้อนซับหลากหลายใบในมือเขาก่อน
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ยักไหล่เบาๆ "เผาเงียบๆ อย่าให้ใครเห็นเชียว มีแต่อะไรไร้สาระทั้งนั้น"
"ใจร้ายจริง" คู่สนทนาแค่นหัวเราะแห้งๆ ตบเหล่าจดหมายเบาๆ
ท�ำทีคล้ายจะปลอบใจ "หล่อนมันคนไม่มีหัวใจ"
คนไม่มีหัวใจจิ๊ปากนึกฉุนอย่างไม่จริงจังทันที
"ตัวไม่รู้อะไร 'ฟรองซัวส์ โมริยัค' บอกว่าโดยนิตย์แล้ว..."
" 'โดยนิตย์แล้ว เสน่หาระหว่างชายหญิงเทียบเคียงได้กบั การพ้องพาน
ของคนอ่อนแอสองคน'* โดนกรอกหูมาตัง้ หลายปีทำ� ไมจะไม่รลู้ ะ่ แม่เจ้าประคุณ
...เพราะอย่างนี้ไง เราถึงได้กระอักกระอ่วนใจนักเวลามีคนเข้าใจผิดว่าเป็น
คนรักของตัว"
"จ้ะ ขอโทษจ้ะทีท่ ำ� ให้ไม่สบายใจ" รุ้งวาดเบ้ปาก แล้วไล่เลยไปส�ำรวจ
โดยรอบแทน
โดยเงียบงันนัน้ ไม่มใี ครรูว้ า่ หญิงสาวลอบร�ำพึงกับตนเองอย่างเฉยเมย
...ไม่ใช่เพียงเป็นคูร่ กั กับทิวาหรอก แต่แค่ลองคิดถึงการมีความรักกับ
ใครสักคนก็ท�ำให้หญิงสาวแทบจะส�ำรอก!
...คนอ่อนหวานเช่นมารดาเมื่อมีความรักแล้วเป็นอย่างไร แล้วคน
เยือกเย็นเช่นคุณป้ามณฑาเล่า ต้องทุกข์ทนเพียงใดจากความรัก...เห็นชัด
อยู่ว่าสิ่งที่ผู้คนเพ้อพกใฝ่ฝันนั้นไม่เคยแทนคุณใดแก่ผู้ครอบครองนอกจาก
ความเจ็บปวดเผาใจ!
ทั้งสองพูดคุยกันด้วยเรื่องจิปาถะครู่หนึ่ง ลูกชายเจ้าของห้างยาก็
ขอตัวกลับด้วยคงเห็นว่าเธออาจเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทาง เมื่อเดินไป
ส่งเขาถึงหน้าบ้านหญิงสาวก็กลับเข้าไปหาคุณมณฑาทันที สตรีวยั กลางคน
ก�ำลังชื่นชมสวนจากเฉลียงกว้างตอนที่หลานสาวคนเดียวเข้าไปยืนข้างกัน
อย่างเงียบเชียบ
"วุ้ย แม่คนนี้ มาเสียป้าตกใจหมด"
* จากประโยคอันโด่งดังของ Francois Mauriac นักเขียนชาวฝรั่งเศสผู้ได้รับรางวัลโนเบล สาขาวรรณกรรม
ปี ค.ศ. 1952 ที่ว่า 'Human love is often but the encounter of two weaknesses'
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แม้จะเป็นถ้อยค�ำต�ำหนิ ทว่าสีหน้ากลับไม่ได้แสดงอารมณ์ฉุนเฉียว
สักนิด ติดจะเอ็นดูเสียมากกว่า ด้วยอุปนิสยั สุขมุ คล้ายห่างเหินจากสิง่ รายรอบ
ของคุณมณฑาแล้ว แม้จะไม่ได้แสดงความรักอบอุ่นใกล้ชิดกับรุ้งวาดอย่าง
เปิดเผยมากนัก ทว่าก็ยังเห็นได้ชัดว่าเธอคือคนโปรดเหนือใคร
รุ้งวาดจ้องผู้เป็นป้าด้วยดวงตาแววหวานอันเป็นมรดกจากมารดา
ลอบสังเกตรอยแหว่งวิน่ ซุกซ่อนจางรางในวงโค้งลึกลับของรอยยิม้ ก่อนเอ่ย
ถามขึ้นอย่างห้ามไม่ได้
"คิดถึงบ้านหรือคะ"
หญิงสาวหมายถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ที่อาศัยมากว่ายี่สิบปี
แท้จริงแล้วเธอมีความผูกพันกับทีแ่ ห่งนัน้ มากกว่าบ้านเกิดเมืองนอน
ของตนเสียอีก รุ้งวาดมีเพื่อน มีสังคม...มีตัวตนอันชัดเจนอยู่ที่อังกฤษ
แม้แต่สามีของคุณป้าก็ยังเอาใจใส่เธอราวกับเป็นลูกในไส้ของตน...
มิสเตอร์อลัน ฮาร์วเนอร์ รักแท้หนึ่งเดียวของคุณป้ามณฑาจากทั้ง
สองไปด้วยอาการหัวใจวายเฉียบพลันเมื่อสองเดือนก่อน นับเป็นครั้งแรก
ตลอดชีวิตของรุ้งวาดที่ได้เห็นความอ่อนแอของผู้เป็นป้า
...อ้างว้างสูญสิ้น ทรมานในทุกค�่ำคืนที่หยาดน�้ำตาดูคล้ายไม่อาจ
จางหาย คุณมณฑาฝืนอยู่ในบ้านซึ่งเต็มไปด้วยความทรงจ�ำของทั้งสองได้
เพียงไม่นานก็พ่ายแพ้ต่อตนเอง มอบที่ดินและกิจการทั้งหมดให้ญาติของ
อีกฝ่ายดูแลต่อแล้วตัดสินใจกลับมายังบ้านเกิดเมืองนอน...หวังให้แผ่นดินแม่
เป็นธรณีสุดท้ายที่โอบอุ้มร่างอันตรอมตรม
"เรากลับบ้านแล้วต่างหาก แม่วาด"
สตรีวยั กลางคนเอ่ยเสียงกระซิบ ทอดสายตาไปยังโค้งขอบฟ้าเบือ้ งหน้า
"กลับมาเริ่มต้นใหม่...ที่บ้าน"
รุ้งวาดมองตามผู้เป็นป้านิ่งเงียบ พยายามเก็บซ่อนความประหวั่น
ในใจเอาไว้อย่างแยบยล
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'บ้าน' แห่งนี้ไม่ต่างจากฝันร้ายส�ำหรับเธอ มีแต่ความอ้างว้างและ
สูญเสียไหลเวียนในความทรงจ�ำ
หญิงสาวลอบถอนใจช้าๆ มือที่กุมเอาไว้แน่นขึ้นข้อขาว
...หวังเพียงการเริ่มต้นใหม่ที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นนี้จะไม่พลิกผันตาลปัตร
เกินทานทนไหวก็พอ
(ติดตามอ่านต่อได้ในฉบับเต็ม)
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