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ความรักนีก่ แ็ ปลก…ใช้เวลาไม่นานเลยสำหรับจะรูใ้ จตัวเองว่ามีความรัก
ที่แท้จริงแล้วหรือยัง
ดูอย่างโอชา (คอลัมนิสต์ไส้แห้ง) กับรจนี (ช่างเสริมสวยรวยเสน่ห์)
ทีต่ า่ งคนก็มแี ผนรักแผนวุน่ เพือ่ หลบหลีกคู่ (ไม่แท้) ของตน และยังตบตาใคร
ต่อใครมิได้หยุดหย่อนว่าทั้งคู่รักกัน แต่แผนวุ่นนี้ช่างน่าลุ้นน่ารัก และคงจะ
สร้างความเบิกบานใจให้ผอู้ า่ นได้แน่แท้ สมดัง ชูวงศ์ ฉายะจินดา ตัง้ ปณิธาน
ไว้มนั่ คงว่านวนิยายจากปลายปากกาของท่านจะต้องสร้างความสุขแก่ผอู้ า่ นได้
ในทุกๆ เรื่องไม่มากก็น้อย มิเว้น ‘สวรรค์ชั้นนี้มีแต่รัก’ ซึ่งกรุ่นรักและมาก
รอยยิ้มตลอดเรื่อง

สวรรค์ชั้นนี้มีแต่รัก
ชูวงศ์ ฉายะจินดา

๑
เช้าวันนัน้ คนในตึกเลขทีเก้
่ าของแฟลตการเคหะแห่งหนึง่ ซึง่ เผอิญตืน่
นอนออกมายืนสูดอากาศยามเช้าเล่นที่ระเบียง ต่างก็พากันแปลกใจ ที่เห็น
รถยนต์ยุโรปคันใหญ่สีเทาเมทัลลิกเงาวับแล่นอย่างเร็วมาจอดที่ริมบาทวิถีตรง
หน้าแฟลต
“โอ้โฮ ใครหว่า ขี่เก๋งคันเท่าตึกมาเยี่ยมใครแถวนี้”
เสียงเด็กชายตัวผอมหย็องกรอดอุทานขึน้ บนแฟลตชัน้ สี่ เขากำลังจ้อง
จะใช้หนังสติก๊ ยิงนกพิราบตัวอ้วนสีขาวปลอดตัวหนึง่ ซึง่ เคราะห์ร้ายบินมาเกาะ
ที่พรึงลูกกรงไม่ไกลจากตัวเขานัก ภาพรถเก๋งคันใหญ่ทำให้เขาสิ้นความสนใจ
ในเจ้านกน้อยตัวนั้นทันที
“ใครมาก็ช่างเหอะเว้ย ไอ้กะหร่อง หน้าทีของ
่ เอ็งน่ะโน่น รีบไปอาบน้ำ
แต่งตัวเข้าไวๆ แล้วจะได้ไปโรงเรียน”
เสียงแม่ประเจียดร้องออกมาจากห้องหมายเลข ๑๔ แล้วร่างใหญ่เทอะทะ
ของแกก็เดินตุบ้ ตับ้ ตามเสียงออกมา บางทีแกจะเกิดสนใจเสียงอุทานของลูกชายขึ้นมาบ้างกระมัง
แม่สมทรงซึ่งมีร่างผอมสูงไม่ค่อยจะสมส่วนสมชื่อนัก กำลังยืนเกาะ
ลูกกรงชะโงกมองลงไปข้างล่างอยู่ก่อนแล้ว
“ใครยะ แม่สมทรง ใครขี่รถเก๋งคันเท่าตึก”
แม่ประเจียดกระซิบกระซาบ ทั้งๆ ที่ถึงแกจะพูดเสียงดังๆ อย่างปกติ
คนที่อยู่ในรถเก๋งคันเท่าตึกที่จอดอยู่ข้างล่างก็คงจะไม่มีวันได้ยิน
“ไม่รูเหมื
้ อนกัน แน่ะ เขาลงมาจากรถแล้ว” แม่สมทรงว่าทำเสียงกระซิบ
กระซาบเช่นกัน
เด็กชายกะหร่องหันมาทางมารดา ตัวเขายังคงยืนเกาะลูกกรงอยู่ ไม่
แสดงว่าจะขยับเขยื้อนไปตามคำเตือนที่ได้ยินจนชินหูทุกวันนั้น
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“ผู้ชายรถเก๋งเขามาตามผู้หญิงแท็กซี่จ้ะแม่”
เขาใช้ไม้งา่ มหนังสติก๊ ทีถื่ ออยูใน
่ มือนัน่ แหละชีไป
้ ยังหญิงสาวผมยาวๆ ที่
กำลังก้าวลงจากรถแท็กซีบุ่ โรทัง่ คันทีแล่
่ นนำหน้ามาก่อนและจอดอยูริ่ มบาทวิถี
หน้ารถเบนซ์นั่นเอง
“เฮ่ย ไปเรียกเขาผูห้ ญิงแท็กซี่ เดีย๋ วเขาได้ด่าเอาหรอก” แม่ประเจียด
ซัดก้นลูกชายค่อนข้างแรง
“ไปไป๊ ไปอาบน้ำแต่งตัวไปโรงเรียนเร็วๆ เข้า สายตะวันโด่งฟ้าแล้ว”
“ให้ตายเหอะ แม่นีป่ _้ เป๋อเป็นบ้า” เด็กชายกะหร่องส่ายหน้าอย่างระอา
ใจ
“วันนีวั้ นเสาร์แท้ๆ ไม่รูจะ
้ เคีย่ วเข็ญให้ไปโรงเรียนหาวิมานอะไร”
แม่ประเจียดดูจะไม่ได้ยินคำบ่นของลูกชาย เพราะตัวนางกำลังสนใจ
ท่าทีของพ่อหนุ่มที่ลงจากรถเก๋งกับแม่สาวที่ลงมาจากแท็กซี่เต็มที รถแท็กซี่
แล่นสะวี้ดสะว้าดลับมุมอาคารหลังโน้นไปแล้ว แต่หนุ่มสาวทั้งสองยังคงยืน
ประจันหน้ากันอยู่ทำอาการเหมือนกำลังทะเลาะกัน ทว่าเสียงของเขานั้นเบา
เกินกว่าจะลอยขึ้นมาถึงแฟลตชั้นสี่ที่แม่ประเจียดและแม่สมทรงกำลังยืนจ้องดู
เขาอยู่ แม่สมทรงขยับเข้ามาใกล้ๆ
“ลงไปฟังเขาข้างล่างไหมล่ะจ๊ะ พี่เจียด”
“เอาซี” แม่ประเจียดขยับตัวแล้วแต่ยังไม่วายเหลียวไปทางประตูห้อง
ด้วยเป็นห่วงสามีที่ยังนอนหลับเสียงกรนดังออกมาถึงข้างนอกห้อง
นายหม่อน สามีของแม่ประเจียดนัน้ เป็นคนขีรำคาญ
้
อะไรๆ ก็ทำให้เขา
รำคาญได้ทั้งนั้น อย่างเวลาตื่นนอนเช้าแล้ว ไม่เห็นแม่ประเจียดอยู่ในห้องก็
รำคาญ หรือถ้าเห็นแม่ประเจียดไปเทีย่ วยุง่ วุน่ วายกับเรือ่ งของชาวบ้าน เขาก็
รำคาญเช่นกัน
“แต่กลัวพีหม่
่ อนเขาตืน่ แล้วไม่เห็นฉันน่ะซิ” แม่ประเจียดสารภาพความ
รู้สึกในใจออกมาตรงๆ
แม่สมทรงนั้นเป็นสาวโสดวัยสามสิบเศษ หล่อนยังไม่มีสามีและคนรัก
จึงไม่ยอมเข้าใจว่า การทีสามี
่ ของเพือ่ นห้องข้างเคียงตืน่ ขึน้ แล้ว ไม่เห็นแม่บา้ น
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ของเขาอยูใน
่ ห้องด้วยจะทำให้เกิดปัญหาอะไรขึน้ หล่อนจึงคว้าแขนแม่ประเจียด
ฉุดเต็มแรงจะให้ออกเดิน เพราะรูปร่างอย่างแม่ประเจียดนัน้ ถ้าแม่สมทรงไม่
ออกแรงเต็มที่ก็ยากจะฉุดให้นางขยับเขยื้อนได้
“พุทโธ่ พีเจี่ ยดก้อ กะอีลงไปข้างล่างประเดีย๋ วเดียวเท่านัน้ พีหม่
่ อนแก
จะไปว่าอะไรนะ กะหร่อง”
แม่สมทรงหันมาทางลูกชายของเพื่อน
“ดูพ่อเขาไว้ทีนะ ถ้าเขาตื่นละก็ ตะโกนเรียกแม่ด้วย”
“จ้ะ น้า ฉันจะคอยฟัง”
“ฟังอะไร” แม่สมทรงเลิกคิว้ แปลกใจเต็มทีเพราะคำตอบนัน้ มัน ‘ไปไหน
มา สามวาสองศอก’ ยังไงชอบกล
“อ้าว ก็ฟังเสียงกรนของพ่อละซิ ถ้าเสียงกรนหยุดเมือ่ ไหร่ละก็ ฉันจะ
เข้าไปดูให้”
แม่ประเจียดกลับเป็นฝ่ายคว้าแขนแม่สมทรงฉุดให้ออกเดินบ้าง
“วุ้ย! จะไปก็ไม่ไป ยังงี้เมื่อไหร่จะได้รู้เรื่องซักที”
แม่สมทรงตัวปลิวหวือไปตามแรงฉุดของแม่ประเจียด ทั้งสองก้าวลง
บันไดอย่างรวดเร็วไปยังชั้นสาม ชั้นสอง แล้วก็ชั้นล่าง มีคนมายืนเยี่ยมๆ
มองๆ ฟังอยูตาม
่ ระเบียงชัน้ ต่างๆ ด้วยความสนใจอย่างยิง่ ไม่น้อยเลย ดังนัน้ พอ
ถึงชัน้ ล่าง ประโยคแรกทีแม่
่ ประเจียดและแม่สมทรงได้ยนิ ก็เป็นเสียงหญิงสาว
ร่างบางระหง ทียื่ นอยูใกล้
่ ๆ กองกระเป๋าเดินทาง และหีบห่อถุงต่างๆ นัน้ พูดว่า
“ดูสิคะ ใครๆ เขามาฟังกันใหญ่แล้ว ไม่รู้จักอายเขามั่งหรือ”
น้ำเสียงของหล่อนไพเราะน่าฟัง แม้วา่ จะกำลังอยูใน
่ อารมณ์ขุน่ หางเสียง
ค่อนข้างสะบัด แต่ก็ยังมีกังวานใสอยู่ หล่อนยืนหันหลังให้แฟลต คงจะนึก
อายคนที่มายืนชะโงกที่ระเบียง ทั้งดู ทั้งฟังการทะเลาะวิวาท ระคนวิงวอน
อ่อนหวานระหว่างหล่อนกับพ่อหนุ่มท่าโก้ แต่งตัวหรูคนนั้นอย่างสบายใจโดย
ไม่ต้องเสียค่าผ่านประตู
“ทำไมจะไม่อาย ผมก็อายเขาจะตายอยู่แล้วเหมือนกัน”
พ่อหนุ่มหน้าหล่อเหลารูปร่างสะโอดสะอง ผิวสะอาดสำอางคนนั้นตอบ
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ห้วนๆ เช่นกัน แต่น้ำเสียงของเขาดูไม่น่าฟังอย่างหญิงสาว
“อายก็ทำไมไม่รีบไปเสียพ้นๆ ล่ะคะ มายืนเฝ้าอะไรอยู่ตรงนี้”
“ถ้าผมไป เธอก็ต้องไปด้วย”
เขาตอบหงุดหงิด ตรงเข้ามาหิ้วกระเป๋าที่วางอยู่ข้างตัวหญิงสาว แต่
เจ้าหล่อนก้าวออกไปขวางทางไว้
“แน่ะ อย่ามาแตะต้องข้าวของของดิฉันนะคะ”
เขาชะงัก หน้าเหยไป ดูท่าทางจะเกรงกลัวฝ่ายหญิงอยู่ไม่น้อย ทั้งๆ
ที่การแต่งตัวของหล่อนคนนั้นค่อนข้างปอน เปรียบกันไม่ได้เลยกับตัวเขา
“โธ่ รจ” เขาคราง
“เธอจะใจแข็งไปถึงไหน”
“ไม่ใช่เรื่องใจแข็งใจอ่อนหรอกค่ะ คุณประมุข คุณแม่คุณไล่ดิฉันแล้ว
ดิฉันจะกลับไปอยู่ที่นั่นอีกยังไงได้" หญิงสาวตอบเสียงเครือลง แต่กังวานก็
ยังหนักแน่นและเข้มแข็งอย่างน่าทึ่ง
“เชิญกลับไปเถอะค่ะ ดิฉันคิดว่าการมาของดิฉันคงจะทำให้คุณแม่คุณ
สบายใจขึ้น”
“สบายใจอะไรกัน ยิ่งร้ายใหญ่น่ะไม่ว่า”
“ทำไมจะร้ายคะ ก็ดิฉันไม่ได้อยู่ให้รกหูรกตาท่านแล้วนี่”
“นั่นแหละ เธอไม่อยู่แล้วผมก็เป็นบ้า คุณแม่ท่านจะสบายใจได้ยังไง
ถ้าท่านเห็นลูกชายของท่านคลุ้มคลั่งอยู่ทั้งวัน”
ชายหนุ่มผู้ใช้นามว่าประมุขคร่ำครวญ แทบว่าจะลงคุกเข่าวิงวอนแม่สาวน้อยที่ยืนตัวตรงอย่างสง่านั้น
“ก็ลองถามท่านดูสิคะ”
หญิงสาวตอบเสียงเรียบๆ
“โธ่ รจ ไปกับผมเถอะนะ”
“ไปกับคุณ แปลว่าอะไรคะ”
“ก็ไปอยู่กับผม เป็นของผมน่ะซิ”
เขาลดเสียงให้ค่อยลงจนผู้ที่มายืนยื่นหูฟังอยู่บนระเบียงชั้นล่างเกือบจะ
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ไม่ได้ยิน
รจนีหัวเราะ คนทียื่ นอยูบน
่ ระเบียงเห็นผมยาวสลวยแต่ค่อนข้างยุง่ ของ
หล่อนแกว่งไปแกว่งมา
“นั่นหัวเราะเยาะผมหรือ”
“ค่ะ หัวเราะเยาะ”
หล่อนตอบตรงๆ
“มีอย่างทีไ่ หน พูดออกมาได้ ขืนดิฉนั ทำตามคุณจริงๆ คุณแม่คณุ ได้มา
ฉีกอกดิฉันตายซิคะ”
“โธ่ คุณแม่ไม่กล้าหรอกน่า ท่านรักผมจะตาย”
“ก็เพราะท่านรักคุณจะตายนั่นแหละ ท่านถึงได้เกลียดดิฉัน”
หญิงสาวเน้นเสียง
“โธ่ รจ แม่ที่ไหนก็ต้องรักลูกทุกคนน่ะแหละ คุณจะไปหาผู้ชายที่แม่
เขาเกลียดได้ที่ไหนล่ะ ถ้ามี ไอ้หมอนั่นมันก็คงเลวเกินกว่าที่ใครๆ จะรัก”
เสียงผูห้ ญิงสาวหัวเราะอีก แต่ดูเหมือนว่าหล่อนจะแค่นหัวเราะไปอย่างนัน้
เอง
“เถอะค่ะ ดิฉันจะหาผู้ชายกำพร้าแม่สักคน ไม่ได้ก็ให้รู้ไป”
“โธ่ รจ พูดเป็นเล่นไปได้ กลับไปกับผมนะทูนหัว” ประมุขทำหน้า
เหมือนจะร้องไห้
“อย่าเหลวไหลไปหน่อยเลยค่ะ คุณไม่เห็นนีคะ
่ ว่าพอดิฉนั ขนของออก
พ้นประตูห้อง คุณแม่คณุ ก็มาใส่กุญแจทันที จนอย่างนีแล้
้ วจะให้ดิฉนั กลับไป
ดิฉันก็สิ้นคิดเกินไปละค่ะ”
“ก็นั่นมันห้องของเธอ แต่นี่ผมตั้งใจจะให้เธอกลับไปอยู่ที่ห้องของผม
นี่นา เราจะแต่งงานกันทันที แล้วคุณแม่จะมามีเสียงอะไร”
รจนีหัวเราะเบาๆ อีกครั้ง หล่อนยังคงยืนหันหลังให้แฟลตอยู่อย่างนั้น
เพื่อจะลืมให้สนิทว่าบัดนี้ตัวหล่อนกำลังแสดงละครฉากสำคัญที่สุดให้คนอื่นนับ
สิบคนดูฟรี
“ท่านอาจจะไม่มีเสียงอะไร แต่ถ้าท่านไม่จ่ายเงินให้คุณล่ะคะ คุณจะทำ
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ยังไง คุณจะเอาอะไรเลี้ยงดูดิฉันล่ะ”
เขาทำหน้าบึ้ง นัยน์ตาขุ่น ดูจะฉุนโกรธขึ้นมาในทันใด
“อ้อ นี่เปลี่ยนหัวข้อมาพูดเรื่องเงินกันแล้วรึ?”
“ก็จะให้พูดเรือ่ งอะไรล่ะคะ ในเมือ่ ถ้าเราจะแต่งงานกันจริงๆ เงินมันก็จะ
กลายเป็นปัญหาสำคัญขึน้ มาทันที ดิฉนั ทำงานได้เงินเดือนนิดเดียวเท่านัน้ นีคะ
่
จะให้ดิฉันเลี้ยงคุณด้วยน่ะเห็นจะไม่เหมาะแน่”
“ฮือ้ ใครว่าจะให้รจนีเลีย้ งผม พูดเหลวไหลไปได้” เขาทำตาเหมือนจะ
ค้อนหญิงสาว
“อ้าว ก็ถ้าดิฉนั ไม่เลีย้ งแล้วใครจะเลีย้ งคะ คุณแม่ท่านโกรธทีค่ ณุ ขัดคำสัง่
ท่าน ท่านคงไม่ยอมเลีย้ งคุณแน่ เพราะท่านกลัวคุณจะเอาเงินของท่านมาเผือ่ แผ่
ให้ดิฉัน”
ประมุขยกมือขึ้นเกาศีรษะอย่างขุ่นใจ ดวงตาขุ่นๆ ของเขาเหลือบมอง
ขึ้นมาบนแฟลต ครั้นสบตากับใครหลายคนที่กำลังจ้องมองดูเขานัยน์ตาแจ๋ว
แหววอยู่ ดูเหมือนว่านัยน์ตาทัง้ คูนั่ น้ จะขุน่ ยิง่ ขึน้ เป็นทวีคณู เขาควักแว่นตาดำจากกระเป๋ากางเกงขึ้นมาสวม คงจะนึกอายขึ้นมาเต็มทีกระมัง
“ไม่เอาละ อย่ามัวพูดโยกโย้อยู่เลย เราไปกันเสียทีดีกว่า”
เขาก้มลงจะหิว้ กระเป๋าของหญิงสาวอีก แต่เสียงแข็งๆ ของหล่อนก็ทำให้
เขาหยุดชะงัก
“ถึงคุณจะเอากระเป๋าของดิฉนั ไปได้ก็อย่าหวังเลยค่ะ ว่าดิฉนั จะยอมตาม
คุณไปด้วย คุณจะได้ไปแต่เสื้อผ้าของดิฉันเท่านั้นเอง”
เขาจำต้องปล่อยมือจากหูกระเป๋า ทรงตัวขึ้นยืน ถอนใจยาว
“เอายังงี้ดีกว่า บอกผมมาคำเดียวเท่านั้น รจ ว่าคุณจะเอายังไงกับ
ผม”
“ที่จริงดิฉันก็บอกตั้งหลายคำแล้วว่าดิฉันจะอยู่ที่นี่ ดิฉันไม่ไปกับคุณ
แน่ๆ” รจนียืนยันน้ำเสียงหนักแน่น
เขาหน้าซีด สีหน้าขาวเผือดตัดกับแว่นสีดำ เห็นถนัดตอนนี้ ถ้าไม่มี
แว่นดำบังอยู่ละก็ สงสัยว่าบางคนที่ยืนมุงดูและฟังเหตุการณ์อยู่บนระเบียงคง
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จะได้เห็นน้ำตาของลูกผู้ชายกันมั่งแล้วก็ได้
แม่สมทรงใช้หลังมือป้ายตา เอียงหน้ามาทำตาแดงๆ กับแม่ประเจียด
“น่าสงสารคุณผูช้ ายคนนัน้ จังนะ พีเจี่ ยดนะ แม่หนูคนนัน้ แกไม่น่าใจแข็ง
ขนาดนี้ เป็นเราละก็นะ ไม่ต้องให้พูดถึงคำที่สองเล้ยให้ตาย”
แต่แม่ประเจียดเป็นหญิงมีอายุจะเข้าสีรอบ
่ แล้ว และนางก็ได้มีครอบครัว
มานานร่วมยีส่ บิ ปี ชีวติ ของนางผ่านโลกมามากพอทีจะ
่ รูว่้ าอะไรเป็นอะไร จึงเพียง
แต่ตอบว่า
“เกิดเป็นลูกผูห้ ญิงน่ะนะ แม่สมทรง ต้องรูจ้ กั ทำใจแข็งไว้มัง่ เหมือนกัน
ถ้าทำใจอ่อนเปียกเกินไปนักมันก็มักจะต้องเสียใจภายหลังนั่นแหละ”

๒
หญิงสาวเจ้าของนามน่าเอ็นดูสมตัวว่ารจนีคงจะไม่รู้ตัวว่าเรื่องราวของ
หล่อนได้กลายไปเป็นอุทาหรณ์ให้สาวใหญ่นางหนึ่งได้บทเรียนเรื่องของชีวิต
หล่อนหันข้างมามองคนที่ยืนชะเง้อคออยู่เต็มระเบียงนิดหนึ่งแล้วก็เมินกลับไป
เสียงหนุม่ ๆ รุน่ กระทงซึง่ อยูบน
่ แฟลตชัน้ สามผิวปากเป็นทำนองเพลงรัก
หวานจิตจากอัลบัม้ ใหม่ของก๊อต เพียงแต่ได้เห็นเสีย้ วหน้าของหล่อนเพียงแวบ
เดียว คนบนระเบียงก็ซุบซิบกันว่า
“แม่สาวคนนีเช้
้ งวับอย่าบอกใคร มินา่ …นายคนนัน้ ถึงทำท่ายังกับหัวใจ
จะหลุดจากขั้ว”
รจนีเอ่ยขึ้นกับชายหนุ่มผู้ยังคงยืนหน้าซีดเผือดไม่รู้จะทำอย่างไรต่อไป
นั้นว่า
“เชิญกลับไปเสียเถอะค่ะ คุณประมุข ไม่ควรจะเสียเวลาตามดิฉนั มาเลย
ดิฉันอุตส่าห์ขนของมาเสียตั้งแต่เช้า ตั้งใจจะไม่รบกวนคุณ”
“แบบนี้นึกหรือว่าไม่รบกวน มีอย่างที่ไหนนึกจะมาก็หนีมาดื้อๆ งั้นเอง
ดีแต่ว่าวันนี้ผมตื่นเช้า ไม่งั้นก็ไม่ต้องได้รู้กันละว่ารจมาอยู่ที่นี่” เขาทำเสียง
ต่อว่า เสียงของเขาเครือน่าสงสารแต่หญิงสาวก็ยังคงใจแข็ง
“ทีจ่ ริงก็ไม่เห็นจะมีประโยชน์อะไรนีคะ
่ ถึงคุณจะรูว่้ าดิฉนั มาอยูที่ นี่ หรื
่ อ
ที่ไหน เพราะถึงยังไงๆ ดิฉันก็จะไม่กลับไปกับคุณอีกหรอกค่ะ”
“โธ่…รจ เธอจะให้ผมทำยังไงก็บอกมาตรงๆ ไม่ได้หรือ”
เขาคราง
“จะให้ผมโกรธกับคุณแม่จริงๆ ผมก็ยอม ผมจะหางานทำและเราจะหนี
ไปอยูเสี
่ ยให้ไกลคุณแม่เลยดีไหม ไปอยูต่่ างจังหวัดก็ได้ คุณแม่ท่านจะได้ตาม
ตัวไม่พบ”
รจนีหัวเราะทัง้ ๆ ทีขอ
่ บตาเริม่ เป็นสีชมพูและริมฝีปากค่อนข้างสัน่ คำพูด
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ของเขาช่างน่าขันเสียนีกระไร
่
สำหรับชายหนุม่ ทีไม่
่ รูจ้ กั โต และไม่รูจ้ กั พ้นอก
แม่ได้สักทีอย่างประมุข เขาหรือจะเข้มแข็งพอทีจะ
่ ยืนด้วยกำลังขาของตนเอง
“หัวเราะเยาะผมอีก”
“ก็จะไม่ให้หัวเราะทนไหวหรือคะ” รจนียังคงหัวเราะแม้วา่ น้ำใสๆ จะเอ่อ
ขึ้นมาจนนัยน์ตาพร่า
“อย่างคุณประมุขน่ะหรือจะทนสมบุกสมบันอดมื้อกินมื้อตามบ้านนอก
ไหว”
“ก็ทำไมจะต้องอดมือ้ กินมือ้ ด้วยล่ะ ผมคงหางานทำทีเงิ่ นิ เดือนแพงๆ พอ
เลี้ยงรจได้หรอกน่า”
เสียงของเขากลับขุ่นขึ้นมาอีก เพราะคำพูดค่อนข้างสบประมาทของ
หญิงสาว
“ก็ถ้าเผือ่ หาไม่ได้ล่ะคะ คุณเองก็ไม่ได้มีปริญญา ใครเขาจะให้เงินเดือน
คุณแพงๆ”
“ฮื้อ ตามบ้านนอกน่ะปริญญาไม่สำคัญหรอกจ้ะ อย่างผมพูดอังกฤษ
ออกปร๋อ ใครๆ ก็ขี้คร้านจะง้อ” เขาทำหน้าภาคภูมิ
รจนีถอนใจ
“พูดกับคุณไม่มีวันรู้เรื่องหรอกค่ะ คุณยังไม่เคยอยู่ต่างจังหวัด ตาม
บ้านนอกน่ะหางานที่เกี่ยวข้องกับฝรั่งยากจะตาย”
“เถอะน่า ยากง่ายยังไงก็ตาม ผมว่าคุณแม่คงฝากให้ผมได้”
ประมุขหลุดปากออกมาทำให้หญิงสาวหัวเราะเยาะให้
“เห็นไหมล่ะคะ คุณพ้นอกคุณแม่เสียทีไ่ หน อย่าพูดดีกว่าค่ะ เราสิน้ สุด
กันเสียที ดิฉนั จะขนของขึน้ ห้องละ” ถ้อยคำประโยคท้ายนัน้ หญิงสาวกล่าว
ออกมาด้วยน้ำเสียงค่อนข้างเครือ แต่หล่อนก็ยังคงยืนตรง ศีรษะรูปสวย
ตั้งตรงอย่างมั่นใจในตัวเอง ท่าทีเข้มแข็งนั้นทำให้ฝ่ายชายคอตก
“โธ่…นี่ผมจะพูดยังไงดีนะ รจถึงจะฟังเสียงผมมั่ง”
“รจน่ะฟังเสียงคุณเสมอค่ะ แต่เมื่อทำตามไม่ได้จริงๆ ก็จนใจ ลาก่อน
ค่ะ”
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รจนีพูดพลางก้มลงหิว้ กระเป๋าและหีบห่อของหล่อนขึน้ มาถือไว้พะรุงพะรัง
ชายหนุ่มตรงเข้ามาช่วยหิ้วแต่ท่าเดินของเขามุ่งตรงไปทางรถเบนซ์สีดำที่จอด
อยู่ หญิงสาวจึงต้องร้องเตือน
“บันไดอยู่ทางนี้ค่ะ คุณประมุข”
เขาเหลียวมาทำหน้าเจื่อนแล้วเดินคอตกหิ้วถุงย่ามหีบห่อของหญิงสาว
ตามเจ้าของมาทางบันได รจนีเดินนำหน้าขึน้ บันไดมา หล่อนมองสบตาคนที่
อยูบน
่ ระเบียงตรงๆ ดวงตากลมดำคูนั่ น้ ยังมีน้ำใสๆ หล่ออยู่ ทุกคนพากันกลืน
ก้อนอะไรที่ขึ้นมาจุกคออยู่ลงไปอย่างยากเย็น
แม่สมทรงซึง่ ใจอ่อนจนพลอยน้ำตาคลอไปกับเขาด้วย จัดแจงตรงรีเข้
่ าไป
รับหน้าทักทายอ่อนหวาน
“มาอยู่ชั้นอะไรคะ”
“ชัน้ สีค่่ ะ ห้องเบอร์ ๑๙ ว่างใช่ไหมคะ” หญิงสาวพูดเสียงค่อนข้างเครือ
บางทีหล่อนอาจจะสังเกตเห็นน้ำตาในดวงตาของแม่สมทรงเข้าก็ได้
“ห้องเบอร์ ๑๙” แม่สาวสมทรงหันมามองหน้าแม่ประเจียด
“ครูปุ๋ยแกย้ายไปแล้วใช่ไหม พี่เจียด ฉันก็ไม่ได้เห็นหน้าแกเสียหลาย
วัน”
แม่ประเจียดพยักหน้า ในใจนั้นนึกตื่นเต้นที่แม่สาวน้อยหน้ามนคนนี้ก็
จะมาอยู่ร่วมกันบนวิมานชั้นสี่กับตัวนางและเพื่อนบ้านที่รักใคร่ปรองดองกัน
เป็นอันดี
“หนูจะมาอยูบน
่ ชัน้ สีเหมื
่ อนกันหรือจ๊ะ แหม…ดีจริงจริง๊ ” แม่ประเจียด
เรียกหญิงสาวว่า ‘หนู’ และลงท้าย ‘จ๊ะจ๋า’ เพราะเหตุที่เห็นวัยของหล่อนอยู่
คราวลูกคราวหลาน และการแต่งกายของหล่อนก็บอกให้รู้ว่าฐานะของหล่อน
ไม่สูงกว่าเพื่อนบ้านคนอื่นๆ นัก
“ขอบคุณค่ะน้า” หญิงสาวตอบฝืนยิ้มตอบแทนน้ำใจไมตรีนั้น
แม่ประเจียดยิม้ ตอบอย่างอ่อนหวาน แต่เมือ่ แลเลยใบหน้าของหญิงสาว
ไป แกก็ต้องรีบหุบยิม้ เมือ่ มองไปสบตาขุน่ เขียวทีซ่่ อนอยูเบื
่ อ้ งหลังแว่นตาดำที่
ไม่ค่อยจะดำสนิทนักคู่นั้นเข้า
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‘อีตาคนนีคง
้ โมโหเต็มแก่สิท่า…เฮ้อ…น้ำกำลังเชีย่ วใครขืนเอาเรือมาขวาง
ก็โง่เต็มที แม่ประเจียดคิดในใจ
“มา แม่หนู น้าจะช่วยถือ”
แม่ประเจียดใจดีช่วยยืน่ มือไปรับของจากหญิงสาว แต่หล่อนกลับบุย้ ใบ้
ให้รับจากมือชายหนุ่ม
“ช่วยรับจาก…เอ้อ…เพือ่ น…ของหนูเถอะค่ะ เขาจะได้รีบกลับบ้าน”
ชายหนุม่ เบีย่ งมือหนี ไม่ยอมส่งของให้แม่ประเจียดและสมทรงทียื่ น่ มือ
มาช่วยรับ
“ไม่ต้อง” เขาพูดเกือบเป็นเสียงตวาด ทำหน้าหยิง่ ๆ มองดูหญิงชาวบ้าน
ทั้งสองที่ยื่นมือจะไปช่วยรับของ
“ฉันไม่ได้รีบร้อนอะไรสักหน่อย”
รจนีเหลียวมาขมวดคิว้ นิดๆ “พูดจาดีๆ หน่อยนะ คุณประมุข น้าคนนี้
แกหวังดีแท้ๆ นะคะ”
“ยุง่ น่ะไม่ว่า” เขากลับบ่นแต่ทำเสียงเหมือนกับพึมพำในลำคอ แต่กระนัน้
แม่ประเจียดและแม่สมทรงก็พอจะได้ยินทั้งสองจึงถอยห่างออกมา ปล่อยให้
หนุ่มสาวทั้งสองเดินตามกันต้อยๆ ผ่านแกขึ้นบันไดไป
“คุณคนนี้แกขี้โมโหจังนะ พี่เจียด” แม่สมทรงกระซิบกับแม่ประเจียด
แม่ประเจียดพยักหน้า สีหน้าและแววตาบอกว่าไม่พึงใจอย่างยิ่ง
“เพราะเหตุนี้แหละ แม่หนูคนนั้นแกถึงใจแข็งนัก”
“จริงของพี่เจียด เป็นฉัน ฉันก็ไม่รับประทานเหมือนกัน” แม่สมทรง
พยักพเยิด เหลือบตามองขึ้นไปตามบันไดทั้งๆ ที่ร่างของคนทั้งสองนั้นลับตัว
ขึ้นไปแล้ว
“เออ…ตายจริง”
แม่ประเจียดบอก
“แม่หนูคนนั้นแกจะเข้าห้องได้ยังไง แกไม่มีกุญแจซักหน่อย”
“นั่นซีนะ” แม่สมทรงตบอกบ้าง ครั้นหันหน้ามาเจอเด็กชายกะหร่อง
ลงมายืนอ้าปากหวออยู่ใกล้ๆ ก็ผลักไหล่เด็กชาย
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“ไปกะหร่อง ไปหาคุณหมูที บอกขอกุญแจห้องเบอร์ ๑๙ ให้น้าคนนัน้
หน่อย เขาจะได้เข้าห้องได้”
กะหร่องพยักหน้า ก่อนจะวิ่งไปตามคำสั่ง เขาอุตส่าห์เหลียวมาบอก
มารดา
“แม่ พ่อตื่นแล้วละ พึมใหญ่เลยที่ไม่เห็นแม่”
“ต๊าย! ฉันเลยลืมพีหม่
่ อนสนิท” แม่ประเจียดบอกอีกครัง้ แล้วก็วิง่ กะตุบ
กะตับขึ้นบันไดไป มีแม่สมทรงวิ่งตามขึ้นไปติดๆ
พอขึ้นไปถึงหน้าห้องเบอร์ ๑๙ เห็นหนุ่มสาวคู่นั้นยังยืนทำหน้าตูมอยู่
ด้วยกันทีหน้
่ าห้อง หญิงสาวถือกระดาษใบอนุญาตให้เข้าห้องอยูใน
่ มือ พอเห็น
หน้าแม่ประเจียดก็ยื่นให้ดู
“น้าคะ หนูจะเอาใบไอ้นี่ไปยื่นที่ไหนดีคะ”
“เดีย๋ วจ้ะ แม่หนู เดีย๋ วคุณหมูแกก็มา” แม่ประเจียดโบกไม้โบกมือตอบ
กระหืดกระหอบ แล้วนางก็วิ่งกะตุบกะตับผ่านไปทางห้องเบอร์ ๑๔ ของนาง
แม่สมทรงหัวเราะ ยื่นหน้าเข้าไปบอกหญิงสาวว่า
“แต่ต่อหน้าแกน่ะอย่าไปเรียกแกคุณหมูเข้านะคะ แกชื่อคุณสุกรหรอก
ค่ะ”
รจนีหัวเราะออกมาทัง้ น้ำตา หล่อนไม่ได้มองหน้าคนรักเลยเมือ่ ถามต่อไป
ว่า
“ใครคะ คุณสุกรคนนี้”
“อ๋อ…แกเป็นผูดู้ แลอาคารหลังนีไง
้ คะ ใครเดือดร้อนอะไรก็ไปบอกแกได้
ค่ะ น้ำไม่ไหลไฟไม่สว่าง หลังคารัว่ บอกแกได้ทุกอย่างแหละค่ะ เว้นอย่าง
เดียวเท่านั้น” แม่สมทรงทำหน้าขบขัน
“เรื่องอะไรคะ”
รจนีถามเบาๆ
“อ๋อ…ก็เรือ่ งยืมเงินน่ะซีคะ แกไม่มีจะให้ยืมหรอกค่ะ” แม่สมทรงตอบ
ทำหน้าเป็นจนชายหนุ่มนึกรำคาญ เขาจึงขัดจังหวะขึ้นห้วนๆ
“แล้วนายสุกรอะไรคนนี้อยู่ที่ไหนล่ะ อีกกี่ปีถึงจะมา”

สวรรค์ชั้นนี้มีแต่รัก
๑๙

“ผมมาแล้วครับ” นายสุกรเดินพุงกระเพือ่ มมาแต่ไกล ในมือถือกุญแจ
พวงหนึ่งแกว่งเสียงดังกริ๊กๆ
“คุณหรือครับที่จะมาอยู่ที่นี่” เขาถามชายหนุ่ม
“เปล่า…ไม่ใช่ผมหรอก” ชายหนุม่ ทำหน้าเย่อหยิง่ ตอนนีเขา
้ ถอดแว่นตาดำออกเก็บแล้ว ทุกคนจึงมองเห็นว่าเขาหรีตา
่ มองหน้านายสุกรตัง้ แต่หัวตลอด
เท้าเลยทีเดียว
ในใจของเขาคงจะคิดว่า
‘คนอะไร มันถึงได้ตาไม่มีแววเอาเสียเลย เสือ้ เวอร์ซาเช่ทเรา
ี่ ใส่อยูต่ วั
ละตัง้ เกือบหมืน่ แล้วยังกางเกงอีกล่ะ ไอ้คนแถวนีมั้ นมีใส่กันหรือยังไง ถึงได้
มานึกว่าเราจะมาอยู่ในไอ้แฟลตกระจอกงอกง่อยนี่ด้วย’
“คุณคนนี้ตังหากจะเป็นคนมาอยู่” เขาพยักหน้าไปทางหญิงสาวซึ่งถ้า
ไม่เกรงใจหล่อน เขาอาจจะเสริมต่อไปว่า
‘จะทนอยู่ไปได้ซักกี่วัน’
นายสุกรจะเข้าใจอาการดูถกู ของชายหนุม่ หรือไม่ไม่มีใครเดาได้ เพราะ
เขายิม้ กับหญิงสาว แล้วส่งกุญแจให้พร้อมกับรับใบอนุญาตให้เข้ามาในอาคาร
มาอ่านตรวจก่อนจะเงยหน้าขึ้นยิ้มอีกครั้ง
“เรียบร้อยแล้วครับ เชิญเข้ามาพักได้ มีอะไรก็บอกผมได้นะครับ ผมอยู่
ที่ห้องเลขที่ ๑ ชั้นล่าง”
รจนีรับกุญแจมา พลางกล่าวขอบคุณ สายตาอ่อนโยนของหล่อนจับอยู่
ที่หน้านายสุกร นึกถึงที่ใครๆ แอบเรียกเขาลับหลังว่า ‘คุณหมู’ แล้วก็แสนจะ
ขัน แต่ความขมขื่นยังครองใจอยู่ ทำให้หล่อนยิ้มไม่ออก นายสุกรเป็นชาย
วัยกลางคนร่างอ้วนพุงพลุ้ยสมชื่อ ซ้ำบนศีรษะของเขานั้นปราศจากผมแม้แต่
เส้นเดียว มันล้านเลี่ยนเป็นสีชมพูขึ้นเงาใส ใบหูทั้งสองข้างของเขากางออก
มาจากใบหน้า ทำให้หน้านั้นมีลักษณะพิเศษอันสมชื่อยิ่งขึ้น
แต่กระนั้นรจนีก็รู้สึกว่าหล่อนชอบอัธยาศัยของนายสุกร เขาเอื้อเฟื้อ
ยิม้ แย้มอ่อนโยนและดูจริงใจต่อหล่อน นอกจากนายสุกรและหญิงผูใ้ หญ่สองคน
ทีม่ าต้อนรับหล่อน รจนีมองไปสบตาอีกหลายคูข่ องคนทีอาศั
่ ยอยูบน
่ แฟลตชัน้
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สีด้่ วยกัน ซึง่ มาเยีย่ มๆ มองๆ ดูหล่อนอย่างสนใจ สายตาทุกคูล้่ วนแต่มีไมตรีจติ
และชื่นชม ทั้งๆ ที่เขายังไม่รู้จักหล่อนไปมากกว่าเห็นรูปร่างหน้าตา
รจนีบอกตัวเองว่าหล่อนคงจะอยูที่ นี่ ได้
่ อย่างมีความสุขมากกว่าทีหอพั
่ กเก่า ซึง่ เจ้าของห้องเช่าคือคุณนายหน้านวลซึง่ มีนิสยั เข้มงวด จนผูเช่
้ าบางคน
แอบเรียกว่ายายคุณนายหน้าเลือดแทนหน้านวล
ที่จริงรจนีคงจะไม่รู้สึกคับแค้นใจในการอาศัยพักพิงอยู่ที่หอพักหลังเก่า
นัก หากว่าหล่อนจะไม่มีรูปโฉมงดงามจนเป็นทีต้่ องตาต้องใจบุตรชายคนเดียว
ของคุณนายหน้านวลเข้า

๓
พอประตูเปิดออก ชายหนุ่มเจ้าของนามประมุขก็เดินอาดๆ นำเข้าไป
ก่อน ท่าทางของเขาแสดงความเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหญิงสาวอย่างเต็มที่ ทำให้
สายตาหลายคู่ของผู้ที่มายืนสังเกตการณ์อยู่อย่างใกล้ชิดบุ้ยใบ้ให้แก่กันอย่าง
เห็นขัน
เสียงใครคนหนึ่งกระซิบกับคนที่ยืนใกล้ๆ
“เบ่งน่าดูชมไปเลยนิ”
“อืมม์…จริงของนาย เล่นเอาห้องคับแคบไปเป็นกอง”
อีกเสียงหนึ่งตอบ
ประมุขกวาดตามองไปทัว่ ห้องรูปยาวทีมี่ ลักษณะโล่งโถงปราศจากเครือ่ ง
ตบแต่ง แล้วก็ทิง้ ของโครมลงกลางห้องหันมาทางหญิงสาว ยกมือทัง้ สองขึน้
เท้าเอวมองกวาดดูร่างบางระหงนั้นอย่างน่าเวทนา
“ยังกะห้องแถว เฟอร์นเิ จอร์สักชิน้ ก็ไม่มี แล้วคุณจะทนอยูเข้
่ าไปได้ยังไง”
“ก็มันไม่ใช่หอพักนีคะ
่ ใครเขาจะจัดหาเฟอร์นเิ จอร์ไว้ให้ล่ะ” รจนีตอบ
โดยไม่มองหน้าชายหนุม่ หล่อนมัวแต่กุลกี จุ อเลือ่ นหีบห่อและถุงทีนำ
่ มาทิง้ ไว้
กลางห้องแอบเข้าริมฝาเพื่อให้หายเกะกะ
“แต่ถ้าคุณต้องการเฟอร์นิเจอร์ชนิดผ่อนส่งเดือนละถูกๆ ละก็ บอกผม
นะครับ” เสียงหนึ่งดังมาจากช่องประตูที่ยังคงเปิดกว้าง ทำให้สองหนุ่มสาว
หันไปมองคนที่มายืนเยี่ยมหน้าอยู่ที่ประตู
เขาเป็นชายหนุม่ ร่างอ้วนเตีย้ พุงพลุย้ น่าตาน่าขัน แม้วา่ ศีรษะจะไม่ล้าน
และหูจะไม่กางเหมือนนายสุกร ใบหน้าของเขาใหญ่แก้มป่องและหนวดทีพาด
่
เป็นแนวยาวตรงที่อยู่เหนือริมฝีปากนั้น มีลักษณะเหมือนคิ้วทั้งสองที่พาดอยู่
เหนือกระบอกตาไม่มีผิดเพี้ยน
ประมุขทำตาเขียว สายตาของเขามองกวาดดูอาคันตุกะที่ไม่ได้รับเชิญ
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ตั้งแต่หัวตลอดเท้า แล้วก็กลับมามองสบตาเล็กๆ ยิบหยีประกายรื่นเริงที่กำลัง
มองเขาอยู่นั้นคล้ายจะปรารภว่า
‘ไอ้แกมันใครกันหว่า’
แต่รจนีกลับเดินมาที่ประตูยิ้มตอบวาจาเอื้อเฟื้อนั้น พลางว่า
“เฟอร์นิเจอร์ที่คุณพูดถึงหมายถึงอะไรบ้างคะ ตู้ โต๊ะ เตียง เท่านั้น
ใช่ไหม”
เขายิ้มตอบ
“มากกว่านั้นก็ได้นะครับ ถ้าคุณต้องการเตาแก๊ส แพนทรี อ่างน้ำ
บอกผมคำเดียว อย่างช้าพรุ่งนี้ก็มาติดตั้งให้เสร็จ”
“แต่พรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะ” หญิงสาวเอียงหน้านิดหนึ่ง
“โอ๊ย วันอะไรไม่สำคัญหรอกครับ คนกันเอง ผมยินดีบริการความ
สะดวกทุกอย่าง” เขาตอบยิ้มๆ
สีหน้ายิ้มย่องนั้นคงจะกวนเส้นประสาทของชายหนุ่ม ผู้ดำรงตนเป็น
เจ้าของหญิงสาวอยู่ไม่น้อย เขาจึงขยับเข้ามาใกล้ ตัดบทว่า
“อย่ายุง่ เลยฮะ รจ เรือ่ งเฟอร์นเิ จอร์มอบให้ผมจัดการดีกว่า ผมคิดว่า
ผมคงหาของใช้ให้เธอได้ดีกว่า เอ้อ…คนอื่น”
พูดแบบนีคน
้ ทีถู่ กเรียกว่าคนอืน่ ชักจะมีสีหน้าเคืองๆ เขายืน่ หน้าเข้ามา
ถามว่า
“ขอโทษเถอะฮะ คุณเป็นเซลส์บริษัทอะไร”
ประมุขหน้าแดงจัด ตอบเสียงเกือบเป็นตวาด
“คนอย่างผมไม่หากินทางเซลส์หรอกคุณ้ ผมเพียงแต่จะโทร. ไปสัง่ เฟอร์นิเจอร์ให้แฟนผม โดยใช้บัตรเครดิตของคุณแม่ผมเป็นประกันเท่านั้นเอง”
รจนีหันขวับไป เสียงค่อนข้างแหลม
“คุณแม่อีกแล้ว ดิฉนั บอกกีที่ แล้วคะว่าอย่าให้ดิฉนั ต้องทำอะไรเกีย่ วข้อง
กับคุณแม่ของคุณอีก หรือถ้าจะให้พูดตรงๆ ก็แปลว่าดิฉนั ไม่ต้องการยุง่ เกีย่ ว
กับคุณอีกต่อไปน่ะเอง”
เขาทำหน้าจ๋อยลงทันใด
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กัดไม้

“โธ่ รจ ผมทำอะไรผิดถึงลงโทษผมอย่างนี”้ เขาทำเสียงออดเป็นมอด

“อ๋อ ความผิดของคุณก็คุณอยากเกิดมาเป็นลูกชายคุณนายหน้านวลทำไม
คะ” หญิงสาวย้อนให้
“โธ่ ถ้าผมเลือกเกิดได้ละก็ ผมคงไม่เกิดเป็นลูกคุณแม่หรอก”
“แต่คุณเลือกไม่ได้นีคะ
่ คุณเกิดมาเป็นลูกท่านเสียแล้ว และคุณแม่คณุ
ก็ไม่ต้องการดิฉนั เป็นสะใภ้ ดังนัน้ จึงไม่มีประโยชน์อะไรสักนิดทีเรา
่ จะติดต่อกัน
ต่อไป เปลืองหัวใจดิฉันเปล่าๆ”
“โธ่ รจ เธอตัดใจจากผมไม่ขาดหรอก ผมรู้”
“แต่ดิฉนั รูดี้ กว่าคุณค่ะ คุณประมุข” หญิงสาวตอบเยือกเย็น ประกายตา
สงบนิ่ง
“เชิญคุณกลับไปเสียเถอะค่ะ เสียเวลาเปล่าๆ”
“ไม่กลับ” เขาพูดอย่างดื้อดึง
“จ้างผมก็ไม่กลับ ผมจะอยู่ที่นี่กับคุณด้วย”
รจนีขมวดคิ้ว
“เหลวไหลค่ะ พูดอะไรอย่างนัน้ อย่าลืมสิคะว่าดิฉนั ไม่ใช่ผูห้ ญิงโสเภณี
หรือเมียเช่า อยู่ดีๆ คุณจะมาอยู่กับดิฉันง่ายๆ ยังไงได้”
“งั้นเราไปจดทะเบียนสมรสกันเลย” เขาคว้าข้อมือหญิงสาวตั้งท่าจะจูง
ให้ออกประตู
“วันนี้วันเสาร์คร้าบ อำเภอเขาปิด” เสียงชายหนุ่มผู้เป็นเอเย่นต์ร้าน
เฟอร์นิเจอร์ดังเข้ามาอย่างล้อเลียน แต่เมื่อสองหนุ่มสาวเหลียวไปมองทาง
ประตูก็ไม่ปรากฏว่าตัวเขายืนอยู่ที่นั่น ไม่มีผู้ใหญ่สักคนกล้ามายืนมุงอยู่ตาม
ช่อง คงมีแต่เด็กๆ มายืนชะเง้อชะแง้มองดูหนุม่ สาวทะเลาะกันอยูใน
่ ห้องอย่าง
ทึ่งที่สุด
ประมุขคำรามอยูใน
่ ลำคอ จำต้องปล่อยมือหญิงสาวเพราะกระดากสายตา
เด็กๆ
“ให้ตายเหอะ คนแถวนี้มันโลว์สิ้นดี แบบนี้คุณจะอยู่ร่วมกับมันยังไง
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ไหว”

“สายตาของคุณกับดิฉนั มันต่างกันค่ะ สำหรับดิฉนั ดิฉนั รูส้ กึ ว่า คนทีน่ ี่
ซื่อๆ และเอื้อเฟื้อดีออก”
เขาถอนใจดังเฮือก ยังไม่ทันจะคร่ำครวญวิงวอนอย่างไรต่อไป เสียง
จ้อกแจ้กก็ดังขึน้ ทีหน้
่ าห้อง แต่กระนัน้ ก็ยังไม่กลบเสียงแหลมกร้าวเสียงหนึง่ ที่
ดังลอยมาแต่ไกล
“ไหน ลูกชายชั้นอยู่ไหน ชะช้า ดอดหนีตามอีนังผู้หญิงแบกะดินมา
จนได้ เดี๋ยวเหอะแม่จะบิดให้หูขาดเชียว”
รจนีหัวเราะเสียงต่ำๆ ในลำคอ ดวงตากลมดำส่งประกายวูบขึ้น เมื่อ
เห็นหน้าของคนรักของหล่อนเปลี่ยนสีไปในทันทีที่ได้ยินเสียงมารดา
“ไหนคุณลองพูดอีกทีซิคะ คุณประมุข ว่าคุณจะพาดิฉนั ไปจดทะเบียน
สมรส” หล่อนถามย้ำอย่างยั่วเย้า
แต่เขาไม่ตอบ คงยืนหน้าซีดเผือดมองดูประตูด้วยสายตาของเด็กทีหนี
่
โรงเรียนแล้วถูกครูจับได้
เด็กๆ ทียื่ นจับกลุม่ อยูหน้
่ าประตูห้อง แหวกออกเป็นช่องเมือ่ สตรีวัยกลาง
คนร่างใหญ่เทอะทะเดินย้ายสะโพกอย่างรวดเร็วเข้ามา ใบหน้าอวบอูมนัน้ มีเหงือ่
โซม สีหน้ากราดเกรีย้ วเมือ่ มองเห็นบุตรชายกับแม่สาวทีแสน
่ ชังยืนอยูด้่ วยกัน
ในห้อง
“นั่นไหมล่ะ” แม่แผดเสียงแหวลูกชาย พลางยกมือขึ้นชี้หน้า
“ฉันนึกแล้วทีเดียวว่าแกจะต้องหนีตามอี…เอ๊ย…แม่รจนีมา” คุณนาย
รีบเปลีย่ นคำเรียกหญิงสาวเมือ่ แลเห็นประกายดุเดือดในดวงตากลมดำของหล่อน
ประมุขฝืนยิ้มจืดๆ
“ผมไม่นึกว่าคุณแม่จะตามมาถูก”
“โอ๊ย” คุณนายร้องเหมือนถูกทำร้ายที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย
“นี่แกนึกว่าฉันโง่กว่าแกเรอะยะ ถ้าฉันโง่กว่าแกจริงๆ ฉันคงเลี้ยงแก
ให้เติบโตมาถึงขนาดนี้ไม่ได้หรอกย่ะ” คุณนายทำหน้าภาคภูมิประกอบบท
“ทำไมคุณแม่มาถูกล่ะฮะ ผมแปลกใจ เพราะผมเองถ้าไม่ได้ขับตามรถ
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แท็กซีมา
่ ผมก็มาไม่ถูกแน่” เขาไถลถามไปเรือ่ งอืน่ พยายามจะให้มารดาอารมณ์
เย็นลง
มารดาหัวเราะเยาะซึง่ ๆ หน้า เปิดกระเป๋าถือใบใหญ่หยิบพัดออกมาโบก
ลมให้ตัวเอง เพราะเหงื่อท่วมใบหน้าจนหยดติ๋งๆ ลงบนหน้าอก
ประมุขพยักหน้ากับหญิงสาว
“รจไปเปิดประตูหลังให้ลมเข้าหน่อยซีฮะ คุณแม่ร้อน”
แต่หญิงสาวทำหูทวนลมเฉยเสีย พอเขาเตือนก็ตอบสั้นๆ ว่า
“ดิฉันหนาวค่ะ”
คุณนายหน้านวลดูจะไม่สนใจเรือ่ งความร้อนความเย็นของอากาศในห้อง
เพราะมัวแต่ภาคภูมิใจที่ท่านตามลูกชายมาจนถูก
“อ๋อ…ทำไมฉันตามมาถูกน่ะเรอะ ง่ายนิดเดียว ฉันก็ไปถามเพือ่ นห้อง
ใกล้ๆ แม่รจนี ดูว่าใครรูมั้ ง่ ว่าแม่รจนีนะ่ ย้ายไปอยูที่ ไ่ หน แม่ประเทืองเขาก็ให้
ตำบลที่อยู่ฉันมาเท่านั้นเอง ของกล้วยๆ”
ประมุขหันมาทางหญิงสาวซึ่งยืนวางหน้าตึงอยู่พูดอ่อยๆ
“รจอย่าไปโกรธประเทืองเลยนะฮะ เขาคงเกรงใจคุณแม่”
“ใครว่าดิฉันโกรธคะ วันหลังดิฉันจะจดหมายไปขอบใจประเทืองเขาที่
ทำให้คุณแม่คณุ มาตามคุณถูก ไม่ยังงัน้ ดิฉนั ก็ยังไม่ทราบเหมือนกันว่าทำยังไง
จะทำให้คุณกลับไปได้”
คุณนายแค่นหัวเราะเสียงแหลม โบกพัดที่กระพือลมถี่ขึ้น
“อย่าปากว่าตาขยิบหน่อยเลยจ้า แม่รจนี ถ้าเธอไม่ต้องการให้ใครตาม
เธอมาจริงๆ ละก็ เธอจะให้ที่อยู่เธอไว้กับเพื่อนๆ ทำไมจ๊ะ”
รจนีกัดริมฝีปาก ตอบเสียงสั่นด้วยความโมโห
“ก็ดิฉนั มีเพือ่ นฝูงนีคะ
่ คุณนาย เมือ่ คบกันเป็นเพือ่ นแล้วเราก็อยากจะ
คบกันต่อไปค่ะ ไม่ใช่ว่าพอจากกันไปก็เลยตัดญาติขาดมิตรกันไปเลย ถ้าดิฉนั
เจตนาให้คุณประมุขตามดิฉันมาจริงๆ ละก็ทำไมดิฉันไม่ให้ที่อยู่เขาล่ะคะ เขา
ก็พูดเองว่าเขาไม่รู้ว่าดิฉันย้ายมาอยู่ที่นี่”
คุณนายยิ้มเยาะสีหน้าเต็มไปด้วยเลศนัย
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“อ๋อ นัน่ เธอประสงค์จะขึน้ ราคาตัวเองน่ะซี ยังกับใครเขาไม่รูเ้ ท่า เธอ
ทำเป็นหนีเขาเพื่อล่อให้เขาตามเท่านั้นเอง”
รจนีปากสัน่ มือสัน่ เจ็บใจจนพูดอะไรไม่ออก ประมุขเห็นท่าทางของคนรัก
ใกล้จะถึงจุดเดือดเข้าเต็มที จึงจับแขนมารดาดึงให้ออกนอกห้อง
“เรากลับกันดีกว่าฮะ คุณแม่ อย่ามาว่าอะไรรจเขาอีกเลย ทีนี่ บ้่ านเขา
นะฮะ ไม่ใช่ที่หอพักของคุณแม่”
คุณนายคงจะเห็นจริงตามคำเตือนของบุตรชาย จึงสะบัดหน้าเดินออก
นอกห้อง
“แม่ก็นึกอย่างนัน้ น่ะซีถงึ ได้ยัง้ มือไว้ ไม่งัน้ ละก็คงจะได้ตบหน้าให้ซักฉาด
สองฉาดแล้วละ” พูดตอนท้ายเมื่อเดินออกพ้นประตูห้องไปแล้ว และลดเสียง
ให้ค่อยลงกะว่าคนที่อยู่ในห้องคงจะไม่ทันได้ยิน
ประมุขสะกิดมารดา นึกเคืองคนแถวหน้าห้องทียื่ นทำหน้าเหลอ มองดู
เขากับมารดาราวกับเป็นสัตว์ประหลาด
“คุณแม่พูดแบบนี้เดี๋ยวใครมันคาบไปบอกรจนีก็มีเรื่องเท่านั้น”
“หน็อย…อวดดีมามีเรือ่ งกะแม่ซี ตัวนิดๆ แค่นัน้ น่ะไม่ครนามือแม่ร้อก”
คุณนายทำท่าคันไม้คันมือ แต่ก็เร่งฝีเท้าเดินลงบันไดให้เร็วขึ้นอีก
“อ้าว ก็ถ้าเผือ่ พวกทียื่ นมุงดูอยูหน้
่ าห้องเข้าช่วยรจนีล่ะคุณแม่” ลูกชาย
อดยั่วไม่ได้ เขาก็พอรู้เหมือนกันว่าทำไมมารดาจึงเร่งฝีเท้าเดินเร็วขึ้น
“ชะ แบบนั้นมันก็หมาหมู่น่ะซี แม่จะได้เรียกตำรวจปะไรล่ะ”
“แต่พอถึงตอนสอบสวนก็จะกลายเป็นว่าคุณแม่เป็นฝ่ายผิดเพราะเป็น
ฝ่ายมาหาเรื่องกับรจนีที่บ้านพักของเขา”
ถึงตอนนี้คุณนายหน้านวลชักจะหน้าไม่นวลเสียแล้ว ท่านปั้นหน้ายักษ์
เข้าใส่ลูกชาย
“แกมันต้องเห็นนังนัน่ ถูก แม่ผิดวันยังค่ำน่ะแหละ อย่าพูดอะไรออกมา
อีกจนคำเดียวเชียวนะ ไม่งั้นแม่บิดหูขาดเดี๋ยวนี้แหละ”
ลูกชายเงียบ คุณนายจึงบ่นต่อไป เมือ่ เดินหอบแฮกๆ ลงมาถึงชัน้ ล่าง
แล้ว
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“เฮ้อ สาระแนขึ้นไปอยู่ถึงบนชั้นห้าชั้นหก คนพรรค์นี้ก็มีด้วย”
“ที่นี่เขามีสี่ชั้นเท่านั้นฮะ คุณแม่”
มารดาไม่สนใจ บ่นต่อไปพลางเดินนำบุตรชายตรงไปที่รถ
“มันคงกลัวแม่จะมีแรงตามขึน้ ไปตบมันบนโน้นมัง้ ใจคอมันคงนึกกระหยิม่ ละซีวา่ คงจะมีแต่หนุม่ ๆ แน่นๆ อย่างแกทีจะ
่ มีแรงตามมันขึน้ ไปข้างบน ส่วน
แม่น่ะแก่แล้วคงขึ้นไม่ไหว ปล่อยให้แกกับมันเสวยสุขกันบนโน้นละซี้”
“คงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกฮะ คุณแม่ ผมว่าคงจะเป็นเพราะห้องชั้นล่าง
มันไม่ว่าง มีว่างอยู่แต่บนชั้นสี่เท่านั้น”
คุณนายหันขวับมาคว้าหูบุตรชายบิดจริงๆ ด้วยความโมโห
“นี่แน่ะ ฉันบอกแล้วให้เงียบ ไม่ให้เถียงแทนมันไงล่ะ เดี๋ยวแม่บิดให้
หูขาดซะเลยนี่”

๔
เสียงเด็กชายกะหร่องมาส่งข่าวที่หน้าห้องดังแจ้วๆ ว่า
“ผู้ชายคนนั้นโดนแม่เขาบิดหูลากไปที่รถแล้วฮะ คุณน้า”
รจนีหันไปมอง ยิ้มเพลียๆ
“ขอบใจจ้ะหนู ดีแล้วละ เขาไปเสียได้ก็ดี โล่งอกไปที”
“แล้วคุณน้าไม่คิดถึงเขาหรือคะ” เสียงใสแจ๋วของเด็กหญิงตัวอ้วนแก้ม
ยุย้ อายุประมาณสามสีขวบ
่ ถามขึน้ แม่หนูมีผมสีน้ำตาลยาวคลุมไหล่ แม้จะ
มองดูค่อนข้างรุงรังแต่ก็น่ารักนักหนา
เด็กชายกะหร่องขมวดคิ้วทำหน้าระอาใจ “เฮ้อ แก่แดดวายร้ายเลย
แฮะ ยายลูกกวาด”
รจนีหัวเราะออกมาได้ เดินตรงเข้ามาอุม้ เด็กหญิงขึน้ พิจารณาดูหน้าตา
“อ้อ หนูชื่อลูกกวาดหรือคะ ท่าจะชอบทานลูกกวาด”
แม่หนูลูกกวาดยิ้มอายๆ จีบปากตอบ
“หนูชอบทานทั้งนั้นค่ะ ลูกกวาด ทอฟฟี่ ช็อกโกแลต ไอติม”
“โอ้โฮ ตะกละจังเลย”
กะหร่องขัดคอ
รจนียิ้ม ยื่นจมูกหอมแก้มเป็นพวงของแม่หนูฟอดหนึ่ง
“หนูลูกใครคะ”
“ลูกพ่อมั่งมีค่ะ”
“อ๋อ คุณพ่อของหนูมั่งมีด้วยหรือคะ” รจนีถามอย่างพาซื่อ
กะหร่องหัวเราะคิกคัก
“ไม่ใช่หรอกฮะ คุณน้า พ่อของเขาชือ่ มัง่ มีตังหากฮะ แต่ความจริงถัง
แตกยันเตเลย”
รจนีอดหัวเราะไม่ได้ หล่อนวางเด็กหญิงลง จับคางสัน่ เบาๆ ด้วยความ

สวรรค์ชั้นนี้มีแต่รัก
๒๙

เอ็นดู

“ดีนะคะ ชื่อมั่งมีดีออก อย่างน้อยก็ทำให้เราสบายใจ”
กะหร่องหัวเราะอีก
“นึกแล้ว คุณน้าจะอุ้มยายลูกกวาดได้นานซักเท่าไร”
“ทำไมจ๊ะ” รจนีหันไปเลิกคิ้วถามอย่างแปลกใจ
“ก็ตัวหนักเป็นบ้าเลยนี่ฮะ อ้วนยังกะหมู ใครอุ้มใครบ่นทุกคน”
กะหร่องอธิบาย
แม่หนูลูกกวาดค้อนขวับ จีบปากพูด ทำหน้าตาแก่แดดเหมือนสาวๆ
“ตัวน่ะผอม มีตะกระดูกแล้วยังมาอิจฉาเค้า”
“หน็อย มาว่าเขามีแต่กระดูก เดีย๋ วเหอะ เดีย๋ วหยิกแก้มซะเลย" กะหร่อง
ยืน่ สองนิว้ เข้าไปใกล้แก้มยุย้ เป็นพวงของเด็กหญิง แต่เอาจริงๆ เขาก็เพียงแต่
จับบีบเบาๆ เท่านัน้ แต่กระนัน้ ลูกกวาดยังทำหน้าเบ้สำออยคุณน้าคนสวยซึง่ แก
รูส้ กึ ติดใจ แต่ยังไม่ทันจะได้เปล่งเสียงร้องแงออกมา ชายหนุม่ ร่างอ้วนพุงพลุย้
คนเก่าก็ยื่นหน้าเข้ามาทัก
“อ้าว ลูกกวาดเป็นอะไรไปลูก หน้าเหยเชียว”
‘อ้อ คุณคนนี้น่ะเอง คุณมั่งมี’ รจนีบอกตัวเอง กลั้นยิ้มไว้ได้ด้วย
ความลำบากเมื่อนึกต่อไปว่า
‘หนูลูกกวาดคงอ้วนเหมือนคุณพ่อ’ แม่หนูลูกกวาดโผเข้ากอดขาบิดา
ชี้หน้ากะหร่องพลางออเซาะบิดา
“พี่กะหร่องเกเรหนูอีกแล้วจ้ะ พ่อจ๋า”
กะหร่องหัวเราะแหะๆ แก้ตัวว่า
“ผมจับแก้มหน่อยเดียวเท่านั้นเองฮะ อามั่ง”
มั่งมีหัวเราะอย่างอารมณ์ดีไม่ถือสา ตบหัวลูกสาวเบาๆ
“พี่เขาเล่นด้วยหรอกจ้ะ หนูอย่าขี้แยซีลูก ทีหลังจะไม่มีใครรัก”
“มา ลูกกวาด ไปยิงนกเล่นกันดีกว่า” กะหร่องคว้าข้อมือเด็กหญิงเดิน
ออกไปจากบิดา ลูกกวาดเดินซอยเท้าตามไปติดๆ อย่างว่าง่าย แต่ก็ไม่วายมี
ข้อแม้

ชูวงศ์ ฉายะจินดา
๓๐

เต็มยศ

“แล้วต้องซื้ออมยิ้มให้หนูอันนึงนะจ๊ะ”
รจนีมองตามร่างต้วมเตีย้ มน่ารักนัน้ ไป แล้วก็หันมายิม้ กับบิดาของแม่หนู
“ลูกสาวคุณน่ารักจังค่ะ คุณมั่งมี”
สีหน้าของเขาออกจะกระดากเล็กน้อย เมือ่ ได้ยนิ หญิงสาวออกนามเขา

“เรียกผม ‘มั่ง’ เฉยๆ ดีกว่าครับ คุณรจนี ผมอายจังเวลาใครเรียกชื่อ
ผมเต็มๆ”
“โถ อายทำไมคะ ชื่อเป็นสิริมงคลดีออก” รจนีปลอบด้วยเสียงอ่อนโยน
“ถ้าผมมัง่ มีจริงๆ ก็แล้วไป แต่นี…
่ ผมไม่อยากให้ใครหัวเราะเยาะ” เขา
ยักไหล่ทำตาหยีน่าขัน
รจนีหัวเราะด้วยอดมิได้
“เห็นไหม คุณยังอดหัวเราะเยาะผมไม่ได้เลย” เขาพูดยิ้มๆ
หญิงสาวทำหน้าตกใจ
“แต่ดิฉนั ไม่ได้หัวเราะเยาะชือ่ คุณนีคะ
่ ดิฉนั ขันหน้าตาของคุณต่างหาก”
มั่งมีหัวเราะก๊าก
“ผมก็รู้ ไม่มีใครหรอกฮะ ทีเห็
่ นหน้าผมแล้วจะทำหน้าเศร้าอยูได้
่ ” เขา
เดินเข้าไปเปิดประตูหลังแสงแดดเหลืองอร่ามสาดเข้ามาเป็นลำยาว ลมพัด
เข้ามาทำให้บรรยากาศในห้องสดชื่นขึ้น เขาเหลียวมาทางหญิงสาว
“คุณเห็นระเบียงหลังแล้วยังฮะ ตรงนี้นั่งเล่นก็ได้ ตากผ้าก็ดี”
รจนีเดินตามไปดู เป็นเฉลียงแคบๆ กว้างไม่เกินเมตรครึง่ เปิดรับแดดเช้า
อย่างเต็มที่
“จริงๆ ด้วยค่ะ ตรงนี้เหมาะจะตากผ้าจริงๆ”
สายตาของหล่อนมองลอดไปยังอาคารอีกหลังหนึ่ง ซึ่งหันหลังชนกัน
ตามระเบียงซึ่งทอดต่อกันเป็นแถวยาวนั้น มีผ้าตากไว้เป็นระนาวทุกระเบียง
“ผ้าผ่อนตากทิ้งๆ ไว้แบบนี้มีหายบ้างไหมคะ” หญิงสาวถาม
“ก็ไม่เห็นค่อยหายนีครั
่ บ คนแถวนีดี้ ครับคุณ เป็นเพือ่ นบ้านทีดี่ ต่อกัน

