ตอน ชีวิ ตทีโ หยหา (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๗/๑๐๕ น. ๑

บทที ๓ วันสัง หาร
ตอนที ๗

ชีวิตทีโหยหา
เอกสารมากมาย วางกองซ อนกัน เต็มโตะ
ทํางาน ของผูวา นคร ยศกร วิมลมาศ รู ปถายคู
ของเขากับ จันทนี ในกรอบโลหะสีอํา พั นหมน วาง
อยูบนโตะทํ างานอี กด านหนึ่ง ยศกร เดิ นเขา มานั่ง
บนเกาอี้ดวยความเหนื่ อย อ อนลา สายตาเหม อ
ลอย เหมื อนคนสิ้ นหวัง เขามองดูก องเอกสาร
แลวเอามั นลงมาลงนามไดส องสามเล ม เขารูสึก
วา รูป ถายบนโตะ มั นรบกวนสมาธิอยูตลอดเวลา
แตเขาก็ ขาดมั นไม ได และไม อาจปฏิเสธไดวา แกน
แทของหัวใจ เขากลับเป นฝายโหยหาอดีต อดีต
ของความผิดพลาด ที่ไม อาจอภัยให ขอนี้เขารู ดี
มันสรางความปวดราวใหแกเ ขาไม นอย สิ่งเหลานี้
กลายเปนพิ ษราย บั่นทอนสุ ขภาพ ทั้งทางกาย
และจิต ใจ มั นสะสมทับ ถมเขา จนดู แกเกิ นวัย ผม
เริ่มเปนสีเ ทา ขอบตาดําคล้ํา แตเขากลับ ไม ใส ใจ
กับสังขารที่รว งโรย ยศกร ทํางานหนัก เพื่ อกลบ
เกลื่อนอดีต ที่เขาไม อาจแก ไขได ภาระกิจและ
หนาที่ ในฐานะผู วา นคร มันทับทวีขึ้น ตารางนัด
หมาย การประชุม การติดตามงาน ในพื้ นที่
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ตอน ชีวิ ตทีโ หยหา (บทที ๓ วันส ังหา ร)
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ตอนที ๗/๑๐๕ น. ๒

โครงการตางๆ ยศกร สามารถเปลี่ยนแปลง และ
ลดภาระมั นได แตเ ขาไมทํ า
ยศกร เริ่มแสดงอาการเจ็ บป วยใหเ ห็น รูสึก
หายใจขัดๆ และเจ็บที่ หนาอก จนลุกเดิ นลําบาก
เขาสั่ง ใหนายชิต ไปรั บแพทยประจํ าตัว ใหมาดู
อาการที่บา น นายชิตหายไปไมนาน นายแพทย
ใหญ ก็มาถึง และรี บตรวจอาการพื้ นฐาน และ
อาการอื่ นๆ
“ผมยังไหวอยู นา หมอ”
“แต ทา นตองลดงานลงบางนะครับ ”
“อะไรกั น ผมยังหนุมแนน มันก็แค -”
“-แตถารางกายอ อนแอ” หมอ พูดแย ง “ยาก็
ไมสามารถเพิ่มภูมิตานทานโรค ไดหรอกครับ และ
ตอนนี้ ปอดของทานไมคอยดี ยาที่ผ มให จะชวย
ใหอาการดี ขึ้น ถา ทานพักผ อนเพียงพอ ... หากมี
อาการไม ดียั งไง ก็โทรถึงผมไดตลอดเวลานะครับ”
นายชิ ด ตามไปส งหมอ ขณะที่ แมนวล กั บ
แมปราง เขามาเก็บภาชนะขา วของ และทําความ
สะอาด แม ปราง สบตากั บแม นวล เมื่ อไดยินเสียง
ย่ําเทาก็ อกๆ เขา มาในหอง เมธาวรรณ เพิ่ งกลับ
จากซื้อเสื้ อผาและแตง หน าทําผม แมปราง ไม
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ตอน ชีวิ ตทีโ หยหา (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๗/๑๐๕ น. ๓

แนใจวา คุณผูหญิง บา นนี้ เดินเขาเพื่ ออวดเรื อน
รางของตัว เอง หรื อ เขามาดู อาการ ของสามี กัน
แน
“คุณพี่ขา … นี่ชุดใหม ของวรรณ สวยไหมคะ
เปนแฟชั่นใหมจากฝรั่งเศส ราคาก็ ถูกถูก แคห า
หมื่ นเองคา ”
“นี่วรรณ คาใช จายสําหรั บตัวเธอคนเดียว ก็
เกือบครึ่งหนึ่งของรายจายทั้งบานแลว อะไรที่ ไม
จําเป นก็ลดลงบางเถอะ”
“โถ! คุ ณพี่ ” เมธาวรรณ ทําเสียงออดออน
ขณะนั่งลงบนโซฟา ใกลเตียงพัก นอนของสามี
“ทรัพยสมบัติตั้งมากมาย คุณพี่ จะเก็บ ไว ใหใคร
นอกจากวรรณกั บลูก แควรรณเบิก มาใช นิดๆ
หน อยๆ จะเปนไรไป”
“คุณผูชายป วยจะแย แตตัวเอง กลั บเอาแต
แตงตัว ” แมปราง อดหมั่นไส ไม ได บ นกระซิ บใส
แมนวล
“แมปราง” นวล สงสายตา กระซิบเบาๆ
“อยาเอ็ดไป ประเดี๋ยวก็ เป นเรื่ องหรอก”
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ตอน ชีวิ ตทีโ หยหา (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๗/๑๐๕ น. ๔

และอาจจะเปนเรื่ องขึ้ นมาก็ได ถา ไม มีจุดหัก
เห เขามาสอด เพื่อเบี่ยงเบน ความสนใจ ของ
เมธาวรรณ
“คุณแมขา”
เด็ก หญิง นารัก วิ่งเขามาในหอง แต ดู
เหมื อนวา เมธาวรรณ จะใหความสนใจกับเสียง
เรียกนั้ น นอยกวาเรื อนรางของตัวเอง
“ไงจ ะ ใบเตย มาใหแ มก อดหนอยลูก ”
เด็ก หญิง ใบเตย วัย ๗ ขวบ ผิว ขาวเหมื อน
แม จมูกและเคา หน า พิมพ เดีย วกับยศกรผูเป นพ อ
ยศกร มองดูลูกสาว ก็ยิ่ง ปวดราวใจหนัก ขึ้น เมื่อ
ความเคียดแค นในอดีต มั นหายไปหมดแลว สังข
วุฒิ ลู กชาย ที่เ กิดกับ จันทนี ถ ายัง อยูที่ นี่ ก็ค งโต
ไลเลี่ยกันกับ ลูก ใบเตย เขาแอบฝนยิ้ ม ใน
จินตนาการที่มันเป นไปไมได เวลาเจ็ดป มันชา ง
ผานไปรวดเร็ วเหลื อเกิน แตเป นเจ็ดป ของความดํ า
มืด
“นี่แมปราง ใบเตย อาบน้ํากิน ขาวรึยั ง?”
เมธาวรรณ ถาม แมปรางสายหั ว กมหนา
เล็กนอย
“ถายัง ก็รีบไปทํา ซิ ฉันยิ่ งเหนื่อยๆ อยู นะ”
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ตอน ชีวิ ตทีโ หยหา (บทที ๓ วันส ังหา ร)

ฝ่าอ ุปสรรค ตามหารักนิ ร ันดร์

ตอนที ๗/๑๐๕ น. ๕

แมปราง เขา ไปจูง มือ ใบเตย แลวพาออกไป
นวล ก็ไปดวย เพราะเหนื่ อยหนายใจ กั บนิสัยเอา
แตใจตั วเองของ นายผูห ญิ ง เมธาวรรณ ลุก ขึ้น
ยืนถอนหายใจ เบื่อหนายกับสิ่งรอบขา ง แล วเดิน
ออกจากห องไป โดยลืมถามอาการปวยของสามี
ไปเสียสนิท
อาการของ ยศกร ไม ดีขึ้นเลย หมอใหญ สั่ ง
กําชับ ใหนอนพักรั กษาตัวที่ บา น และจั ดสง
พยาบาลมาดูแลเป นพิ เศษ สว นเมธาวรรณ ก็เ อา
แตเที่ยวเตร บางครั้งเธอก็ทิ้ งลูกใบเตย ใหอยูกับ
แมบา นทั้ งวั น ปลอยใหใบเตย ร องหาแม อยูบ อยๆ
... ยศกร รูสึก วาชี วิตของเขา มั นตลกสิ้น ดี ขณะที่
ลูกสาว ร่ําร องหาแม แตผูเ ปนพ อ กลั บร่ําร องหา
ลูกชาย อีกคนหนึ่ง ที่ หายสาบสู ญไปพร อมกับแม
“นี คุณ อยู ไหน? ผมเหนื่ อย คุ ณจะไม ใหอภัย
ผมเลยเหรอ กลับ มาเถอะ พาลูกกลับมาหาผม
เถอะ” ยศกร ละเมอ ดวยพิ ษไข
อาการปวยหนักของยศกร สรางความ
สะเทื อนใจ ใหแม นวลกั บแม ปรางไม นอย หลาย
ครั้ง พวกเธอ แอบรองไห ทั้งคิ ดถึ งคุณผู หญิง
และไมอยากใหคุณผูชายของพวกเธอ เป นอะไรไป
ในตอนนี้ แตความเจ็บ ปวย ของยศกร กลับ ซ้ําเติม
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ตอนที ๗/๑๐๕ น. ๖

ใหมันรุ นแรงขึ้นไปอีก เมื่ อเมธาวรรณ เดินเขา มา
เยี่ยมสามี ไดยินไดเห็ น อาการเพ อของยศกร เธอ
ไมสามารถควบคุม อารมณ ไว ได แสดงธาตุแท
ออกมา
“จันทนี บานหลังนี้เป นของคุ ณและลูก คุณ
กลับมาเถอะ ผมรักคุณ ผมต องการคุณ ” ยศกร
ยังคงเพอไม หยุ ด ขณะที่พยาบาล พยายามลดอุ ณ
ภูมิไข โดยใชผ าชุบน้ํา เช็ดตามแขนและใบหนา
“ออรั กกันมากใช ไหม ” เมธาวรรณ หลุ ด
คําพูดออกมา “ถาคุณพี่ ไมเห็นวรรณ มีความดี
อะไร ก็ไปตามมันมาซิ ไหนละ ตามเจอรึยัง?”
“คุณคะ ทานเพ อนะคะ ” พยาบาล พยายาม
บอก แตเมธาวรรณ ยั้ง ปากไม อยู
“บานหลังนี้ วรรณและลูกยังอยู ใครจะไปจะ
มา ต องขออนุญาตวรรณกอน”
“คุณขา อยาถื อสาทานเลยคา สัก ประเดี๋ย ว
ทานก็ ดีขึ้นแล วคา คุ ณก็เ ปนเจาของบ านหลัง นี้
อยูแลว นี่คะ” แม นวล ฝ นใจพู ด ทั้งๆ ที่ยังไม หาย
เศรา
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ตอนที ๗/๑๐๕ น. ๗

“แกก็อีกคน ไมตองสาระแน” เมธาวรรณ ยัง
ไม หายบ า “อีกหนอยเถอะ พวกแกจะไม มีที่ซุก หัว
นอน”
พูดจบ เมธาวรรณ กระแทกฝา เทา หอบเอา
ความบา ออกจากประตูหองไป อาการเพ อของยศ
กร เบาลงและดูสงบขึ้น แตทุกคนยังไม หายตกใจ
กับเหตุการณเมื่ อครูนี้ ทนายบุ ญยื น เขามาเยี่ยม
อาการของ ยศกร เขาเดิ นสวนกับ เมธาวรรณ
พยายามจะเอยทั กทาย แตเธอรีบเดิ นหลี กไป
เสียกอน
“มีอะไรกั นเหรอครับ ” ทนาย หันไปถาม
พยาบาล “นั่นคุณเมธาวรรณ เธอ–”
“เธออาละวาด ไมพอใจคุณผู ชาย ตอนที่ทาน
เพอนะคะ” พยาบาล รายงานเหตุการณ “แมนวล
กับ แมปราง ก็ พลอยโดนไปดวย”
“พอดีผมติ ดธุระกับลูกความ ที่ตางประเทศ
เลยมาพบทา นไม ทันตามกํา หนด” ทนาย บอก
เหตุผลที่ มาที่ นี่ “คือก อนหนา นี้สองสามวัน ทา น
ใหคุณมนู โทรไปแจงผมวามีธุระสําคัญ ใหผ มมา
พบท านดว น ไมคิดเลยวา อาการของทา น จะทรุด
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ตอนที ๗/๑๐๕ น. ๘

หนักลงมากอยา งนี้ แลว หมอว าอยา งไรบางครั บ
คุณพยาบาล”
“หมอบอก ทานมี อาการแทรกซอนหลายโรค
ทานมีภู มิตานทานไมเพีย งพอ หมอเลยใหดิฉั นมา
ดูแลทา นเปนพิเศษคะ นี่ ก็แทบจะยายโรงพยาบาล
ยอยๆ มากั นเลยนะคะเนี่ย”
“เดี๋ยวผมคงต องรอใหท านฟนไข เสียก อน”
ทนาย บอกกั บพยาบาล
“คงมีเรื่ องสําคั ญมากใช ไหมคะ คุณ ทนาย
ถึงกับต องรอให ทา นตื่น ” แม นวล ถาม “นวลเอง
ก็ไมแ นใจเหมือนกั นวา คงอีก นาน กวาทา นจะตื่ น
คุณทนายจะรอเสียเวลาเปลานะคะ”
“ไมเ ปนไร ผมรอได ”
“มีเรื่องสําคั ญ พอจะบอกพวกอีฉันไดไหมคะ”
แมปรางถาม แตท นายบุญยื น กลับ นิ่งเฉย ...
แมปรางกับแมนวลสบตากัน เหมื อนจะรู ชะตา
กรรม ของบานหลัง นี้ น้ําตาเริ่ มซึมออกมา พวก
เธอรู นิสัยใจคอของ คุณผูหญิงคนนี้ ดี ถาสิ้ นคุณ
ผูชายไปแลว พวกเธอตองลําบากแนๆ และพวก
เธอก็คาดเดาไม ถูก วาเหตุการณ ขางหนาจะเปน
อยางไร ... คฤหาสนหลั งนี้ เธอเขามาอยูพร อมๆ
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ตอนที ๗/๑๐๕ น. ๙

กับครอบครัว ของคุณผู ชาย มันเปนมรดกตกทอด
ที่คุณผูช ายไดรับตามพินัยกรรมเชนกั น พวกเธอก็
อดเป นหวงไม ได ถาบา นและที่ ดิน ตลอดจนทรัพย
ทั้งหมด ตกเป นของเมธาวรรณ แตเ พียงผูเดียว
แตจะทําอยา งไรได พวกเธอเป นแคบ าวไพร
ยศกร รูสกึ ตัววา ความผิ ดพลาดของเขา
กําลังก อตัว ชัดเจนขึ้นทุกวั น คา ใชจายตา งๆ
เมธาวรรณ เปนคนจัดการทุก อยางตามใจชอบ
โดยไมมีใครรูวา เธอเอาไปทําไรบาง เขาเริ่ม
มองเห็น การลมสลายของบา นหลัง นี้ ในขณะที่มี
สติดีอยู เขาตองจั ดการอะไรบางอยางเสียแลว
อานตอนตอไป ตอนที่ ๘ พินัย กรรมริษ ยา
กลับไปที่ เว็ บชุมชน คนคิดดี
http://www.igoodmedia.net/index.html?#hwh
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