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 สุภาพสตรีในชุดลูกไม้สีขาวอย่างงามยืนชิดกรอบหน้าต่าง                                                                                                                                        
บานสูงแบบฝรั่งขณะทอดสายตามองลงยังสนามด้านล่าง ภาพท่ีเห็น
คือบ่าวรับใช้จ�านวนหนึ่งขมีขมันลงพันธุ์ ไม้ดอกหลากสีหลากชนิด 
เสียงหัวเราะครื้นเครงผิดมารยาทท่ามกลางสายตาที่มองผ่านกรอบตา 
คมกรบิอันชุ่มช้ืน ไม่มีใครแหงนมองข้ึนมาพบความอาลยัอันแสนสาหัส
นี ้ความอาลยัของเธอ...ยามหัวใจแหลกสลาย ความรกัท่ีพงัทลายทุกสิง่
 บ่าวรับใช้วัยกลางคนชื่อ เปี่ยม ส่งเสยีงด้วยมารยาทก่อนผลกั                                                                        
ประตูเข้ามา สืบเท้าถี่ ๆ แล้วลดตัวนั่งกับพื้นพร้อมเรียนนายหญิง 
ใบหน้าของเปี่ยมชัดเจนว่าหล่อนทุกข์ร้อนมิต่างจาก ศรีมาศ แต่สิ่งที่
ชัดเจนกว่านั้นคือน�้าเสียงที่บอกความเคียดแค้น
 “เขาไปแล้วค่ะคุณมาศ” คนบอกนั้นแววตานิ่งสนิทเหมือน    
คนไร้วิญญาณ “ไปหาอีแม้นวาด...อีเวรตะไล”
 ศรีมาศกลั้นสะอื้นไม่ไหว สองมือแตะลงขอบหน้าต่างเพื่อท่ี
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จะพยุงกายก่อนจะคร�่าครวญโหยไห้ เสียงร้องท่ีฉุดความสนใจให้บ่าว
ด้านล่างได้ยินและแหงนมองข้ึนมาพร้อมใบหน้าถอดสี ต่างพากัน               
หุบยิ้มพร้อมกันอย่างมิได้นัดหมาย
 ศรมีาศถอยจากบานหน้าต่างเลก็น้อย หลบอายความอาลยัท่ีเป็น
 “อยากตายไปให้พ้น ๆ ฉันไม่อยากรับรู้อะไรอีกแล้ว เปี่ยม 
เข้าใจฉันไหม!”
 “คุณมาศ...คุณพูดอะไรเจ้าคะ คนที่สมควรตายคืออีนั่น”
 ศรีมาศหันหลังให้บานหน้าต่างแล้วเดินห่างออกมา ก่อน      
จะกวาดมือลงยังเครื่องประทินโฉมบนโต๊ะกระจกไม้สีขาว ทุกอย่าง 
ทลายลงเกลื่อนกับพ้ืนห้อง เสมือนหัวใจของเธอท่ีดิ่งลงแทบเท้า เธอ
ทรดุลงกบัเบาะนัง่ เป่ียมตรงเข้าระวงัมิให้เธอพลดัท่าล้มไป ก่อนท่ีเป่ียม
จะยอบตัวลงนั่งอยู่ข้าง ๆ ทั้งน�้าตา
 “ต่อให้หล่อนตาย คุณพี่ก็ไม่มีวันหวนกลับมารักฉัน ล�าพังแค่   
นงัเรอืนแหวน ทุกวนันีฉั้นกแ็ทบนอนไม่หลบั ฉันฝันร้ายถงึแต่มัน เวรกรรม                                                                               
มันคอยย�่ายีฉัน ฉันทรมาน...เปี่ยมรู้ไหม!”
 “ฝันนั้นเพราะคุณหนูวิตกไปเอง คุณไม่เปื้อนเวรเปื้อนกรรม
อะไรทั้งนั้น เพราะคุณไม่ผิด คนที่ท�าให้อีเรือนแหวนต้องตายคือเปี่ยม
เองนี่คะ คุณมิได้สั่งการให้เปี่ยมท�าด้วยซ�้า”
 “แล้วเปี ่ยมท�ามันท�าไม!” แม้จะไม่พอใจและผิดหวังบ่าว       
คนสนิทมาก แต่ศรีมาศก็ไม่เคยคิดโกรธบ่าวหญิงคนนี้สักครั้ง เธอรู้สึก
เพียงแต่เศร้าเสียใจที่ท�าให้เปี่ยมต้องเปื้อนบาป ซ�้าร้ายเธอก็กลายเป็น
ผู้ร่วมชะตากรรมอย่างมิอาจหนีพ้น “เปี่ยมไม่รู้หรือไง ว่าพี่เดชเขารัก       
นังเรือนแหวนนัก”
 “กเ็พราะรูไ้งคะ ถงึได้ท�า” เป่ียมตอบด้วยใบหน้าเรยีบเฉย และ
ส�าเนียงท่ีหาความส�านึกผิดไม่พบ “มันท�าให้คุณมาศเจ็บช�้าน�้าใจถึง
เพียงนี้ มันก็ไม่สมควรจะลอยหน้าลอยตามีชีวิตอยู่ได้อีก อีแม้นวาด
อีกคน มันจะต้องเป็นคนต่อไป”
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 ศรีมาศฟังแล้วก็ให้รู ้สึกว่าตัวเองจมลงสู่ใต้ธรณีท่ีลึกลงไป     
อีกเท่า เธอไม่ปรารถนาจะมองเห็นความตายของใครทั้งนั้น แต่มิอาจ
พูดห้ามบ่าวที่พร้อมอุทิศชีวิตเพื่อเธออย่างเปี่ยมได้ สิ่งเดียวที่ต้องการ
ยามนี้คือการได้อยู่ตามล�าพัง แม้ยังไม่สิ้นในความวุ่นวายใจ ท่ามกลาง
ความเงยีบงนัท่ีแสนเหงา ในจติส�านกึท่ีปราศจากความแค้นต่อผูใ้ดท้ังสิน้
 “เปี่ยมออกไปก่อนเถอะนะ ฉันอยากจะพักผ่อน”
 ศรีมาศจมตัวเองอยู่กับความเงียบเหงาตามล�าพังในห้อง        
ท่ีพ�านัก เป็นฝันร้ายยามตื่นท่ีมันแจ้งให้รู้ว่าชายคนรักจะไม่มีวันกลับ
มาหาเธออีกแล้ว ร้อยตรีเดชา วรศักดิ์ชาตรี สุภาพบุรุษผู้งามสง่าและ
ครองฐานะเป็นสามีได้เดินออกไปจากชีวิตของเธออย่างแน่นอนแล้ว 

 บ่ายคล้อยท่ีอากาศร้อนจัดและอบอ้าวถึงหัวใจ ฉุดศรีมาศให้
ก้าวออกมาจากห้อง ขณะท่ีเดินลงบันไดก็ได้ยินเสียงตวาดแหลมของ
เปี่ยมซ่ึงก�าลังเอ็ดตะโรบ่าวอื่นอยู่ท่ีเรือนครัว ศรีมาศไม่สนใจ ได้แต่
เดนิเช่ืองช้าตรงไปทางตกึเลก็ซ่ึงปลกูสร้างข้ึนใหม่ไม่นานนี ้มนัเคยเป็น
ที่พ�านักของ เรือนแหวน เมียสองที่ร้อยตรีเดชาได้พาเข้ามาเหยียบย�่า
น�้าใจของเธอ
 หน้าตกึเลก็เวลานีร้กเรือ้ไปด้วยหญ้าสนาม กลิน่สาบของใบไม้
ทีห่ล่นแห้งดาษดื่นปะทะนาสิกผู้ก้าวผ่าน เป่ียมคงก�าชบันักหนาว่ามิให้
ใครมาท�าความสะอาดท่ีนี ่คงจะปล่อยให้ร้างเหมอืนสสุาน ศรมีาศนกึได้
แบบนัน้เพราะรูใ้จเป่ียมด ีเป่ียมเป็นคนท่ีพร้อมจะร้ายกบัทุกคนบนโลก
เพื่อที่จะปกป้องคุณหนูอย่างเธอแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้น ศรีมาศก้าวขึ้น
ไปบนตึกอย่างเช่ืองช้า ทักทายความว่างเปล่าของห้องโถงและม่านผ้า                                                                                                        
สีขาวจบัฝุน่ทีพ่ลิ้วไหวอยูท่ีห่น้าต่าง นกึสังเวชขึน้มาเล็ก ๆ  เมือ่ใบหนา้
ของเรอืนแหวนทักทายข้ึนในหัว ขณะท่ีเธอกย้ิ็มตอบผูห้ญิงในความคดิ
อย่างสาสม
 ‘สุดท้าย...เขาก็ไม่จบความรักลงเพียงแค่หล่อน น่าแค้นใจ                    
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หรอืไม่นงัเรอืนแหวน คนท่ีเข้ามาแทนหล่อนตอนนีน่้ะหรอื นงัแม้นวาด...                                                                                 
เพื่อนรักผู้ภักดีของหล่อนอย่างไรเล่า!’
 ศรมีาศอยากหัวเราะให้สาแก่ใจ แต่เธอท�ามันออกมามไิด้หรอก 
ในเม่ือคนท่ีปราศจากความสุขและสมหวังในรักมากท่ีสุดตอนนี้ คงจะ
เป็นตัวเธอเอง มิใช่ผู้ที่ล่วงลับดับสูญไปแล้วอย่างเรือนแหวน 
 สุภาพสตรีเดินขึ้นไปยังช้ันบน สู่ห้องนอนซ่ึงปรากฏเพียง      
เตียงนอนและโต๊ะกระจกหลังหนึ่ง ตรงเข้าไปหยิบกรอบรูปข้ึนมา
พิจารณา เป็นรูปถ่ายของเรือนแหวนกับสามีของเธอ แล้วมุมปากก็  
ถูกฉุดเป็นรูปยิ้มบาง ๆ ด้วยความสมเพช
 ‘แด่ผู้หญิงแสนโง่ทั้งโลกนี้ ที่คิดหวังจะภักดีในรัก’
 ศรมีาศเหวีย่งกรอบรปูนัน้อย่างไม่รูทิ้ศทาง มันลอยไปกระแทก
กบัลกูกรงท่ีหน้าต่างบานหนึง่ก่อนท่ีจะร่วงแตก ศรมีาศเกอืบจะย้ิมออก
มาได้ หากเธอมิได้ยินเสียงชวนพิศวงจากภายนอกหน้าต่างบานนั้น 
ด้านล่างถัดสนามไปเป็นศาลาท่าน�้า โดดเด่นอยู่ริมสระขุดขนาดเล็ก 
เธอได้ยินเสียงน�้ากระเพื่อมไหว ชวนให้ก้าวไปดูใกล้ ๆ บานหน้าต่าง
 ภาพท่ีเห็นคอืผวิน�า้เคลือ่นไหวรนุแรง ก่อนได้ยินเสยีงคล้ายกบั
ฝีเท้าใครสักคนก้าวขึ้นจากน�้าและย�่ากระแทกพื้นศาลา แต่ศรีมาศมอง
ไม่เห็นใครเลย กระท่ังพืน้หญ้าท่ีเหมือนกบัมบีางอย่างซ่ึงเธอมองไม่เห็น 
เหยยีบย่างอย่างเรว็กอ่นได้ยนิเสียงประตดู้านหลงัของตกึนีเ้ปิดและปิด
ดังสนั่น 
 สิ่งที่เธอมองไม่เห็นนั้น...มันล่วงเข้ามาในตึกนี้แล้ว!
 “ใครกัน ? ...ฉันถามว่าใคร!”
 เสียงเธอก้องอยู่ในตึกเล็กที่ร้างคน...
 ทว่าไม่กี่อึดใจ...เธอได้ยินเสียงคล้ายกับมีใครบางคนตอบรับ
กลับมา...
 เป็นเสยีงหัวเราะ...ท่ีชวนให้เธอเปิดรมิฝีปากกว้างก่อนหวดีร้อง
สุดเสียง!



บทที่ ๑ : ปฐมบท
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 สุภาพสตรีผู้นั้น ใครก็ตามที่ได้พบ ต้องชวนจับจ้องมองเธอ
ด้วยรอยยิ้ม หลายคนชื่นชม และคงมีอยู่ไม่น้อยที่สตรีด้วยกันจะพาล
คิดริษยาความงดงามซึ่งเป็นสมบัติของเธอ...
 เธอผู้นั้นคือ ศรีมาศ เพชราธร
 ธิดาสุดรักเพียงคนเดียวของ พันเอกพระยาศรีเพชร กับ     
คุณหญิงศรีเมือง ความงดงามของเธอคือเรื่องเล่าชวนฟังเร่ืองหนึ่ง
ในพระนคร หลายคนรู้จักเธอผ่านหน้าหนังสือพิมพ์ในช่วงปีก่อนท่ี
ลงข่าวการถงึแก่อนจิกรรมของพนัเอกพระยาศรเีพชรจากโรคประจ�าตวั                                                                           
หลายอย่างของท่าน ภาพเธอบนหน้ากระดาษนั้นแม้จะบอกความ
เศร้าโศกเหลือคณานับ แต่สิ่งที่ปฏิเสธมิได้เลยคือความสวยงามที่มอง       
ไม่สร่างแม้ยามทุกข์เทวษ ความงดงามนัน้ท่ีท�าให้พระนครต้องลอืเลือ่ง
 หนึ่งปีท่ีความโศกเศร้าคราวนั้นผ่านพ้น ทุกคนได้เห็นภาพ   
ของศรมีาศบนหน้าหนงัสอืพมิพ์อีกครัง้ในวาระมงคลสมรสกบัสภุาพบุรษุ                                                                               
ตระกูลวรศักดิ์ชาตรี ทหารหนุ่มรูปงามผู้เป็นท่ีน่าอิจฉาแก่กระทาชาย  
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ท้ังสยามประเทศ เขาผูน้ัน้มีนามเรยีกท่ีน่าย�าเกรงว่า เดช หรอืนามเตม็
ที่ทุกคนรู้จักดีว่า ร้อยตรีเดชา วรศักดิ์ชาตรี
 “คู่นี้เขาเหมาะสมกันราวกิ่งทองใบหยก คุณดูสิ คู่อื่นคงยากที่
จะมองแล้วงามอย่างนี้ น่าอิจฉานะคะ”
 นัน่คอืกระแสเสยีงในวงสนทนาท่ีทุกคนมอบแด่คูร่กัคูน่ี ้เม่ือลอง
เทียบคณุสมบตัขิองคนท้ังคูแ่ล้วให้พากนัช่ืนอกช่ืนใจแทนฟ้าดนิเสยีอีก 
ร้อยตรเีดชานัน้รปูงามปานพระลอราชในลลิติโคลงสองสภุาพตอนหนึง่
ที่บรรยายเอาไว้ว่า...
	 ตาเหมือนตามฤคมาศ		 	 พิศคิ้วพระลอราช
	 ประดุจแก้วเกาทัณฑ์	ก่งนาฯ	 	
	 พิศกรรณงามเพริศแพร้ว		 กลกลีบบงกชแก้ว
	 อีกแก้มปรางทอง	เทียบนาฯ	 	
	 ท�านองนาสิกไท้		 	 คือเทพนฤมิตไว้
	 เปรียบด้วยขอกามฯ	 	
	 พระโอษฐ์งามยิ่งแต้ม		 	 ศศิอยู่เยียวยะแย้ม
	 พระโอษฐ์โอ้งามตรู	บารนีฯ 
 โคลงบทนีค้งชดัเจนนกัหากใครได้พิจารณาร้อยตรเีดชา แม้เพยีง                                                                                                                                      
นาทีแรก คณุสมบัตว่ิางามข้างต้น ยังมีเบ้ืองหลงัอนัน่ายกย่องอกีว่าเขา
เป็นถงึทายาทคนโปรดของ เจ้าคุณเล่ือง หรือ พนัเอกพระยาวรศกัดิช์าตร ี                                                                                            
ซึ่งเกิดกับภริยารองผู้สิ้นกรรมไปแล้วอย่าง สุดาวรรณ แต่การที่ร้อยตรี
เดชามิได้เกดิในครรภ์ของภรยิาแต่งอย่าง คณุหญงิประเทียบ นัน้ กมิ็ได้
หมายความว่าเขาจะถกูผูเ้ป็นบิดาโปรดน้อยไปกว่าใคร ตรงกนัข้ามเสยีอกี                                                                       
เจ้าคุณเลื่องนั้นโปรดเขามากที่สุด เพราะบรรดาบุตรที่เกิดกับคุณหญิง
ประเทียบล้วนแต่เป็นธดิาท้ังสิน้ เจ้าคณุเลือ่งโปรดบุตรชายและวาดหวงั
ในตัวเขายิ่งกว่าลูกคนไหน...
 “คงท�าบุญกนัมาดนีกัละ ชายกร็ปูงาม หญิงกน็างสวรรค์ปานนัน้                                                                                
คงไม่แคล้วคลาดจากกันไปแน่แล้ว”
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 เสียงค�ายกย่องสรรเสริญจากผู ้คนท่ีสนิทสนมกับคนท้ังคู ่ 
ราวกบัเป็นสกัขีพยานและค�าสาบานต่อฟ้าดนิว่าหนุม่สาวคูน่ีจ้ะไม่มทีาง
พลัดพรากจากกันไปไหน พวกเขาเหมาะสมกันดีแล้ว นรกสวรรค์ย่อม
เป็นใจให้ได้ครองคู่กันชั่วฟ้าดินสลาย
 ทุกคนต่างเชื่อเช่นนั้น...
 “ตราบฟ้าดนิมลาย รักพ่ีจะไม่มวีนัส้ินสลายไปตามกัน พีจ่ะขอ
สาบานด้วยวาจาจากหัวใจดวงนี้ ว่าพี่จะขออยู่กับน้อง และขอติดตาม
ไปจนถึงสัมปรายภพหากเมื่อเวลานั้นมาถึง”
 ถ้อยสัตยาในวันมงคล ดุจกลิ่นหอมหวานที่ก�าจรคลุ้งไปทั่วทั้ง
พระนคร ผ่านกระดาษสื่อสิ่งพิมพ์หลายส�านัก ราวกับคนท้ังเมืองได้    
รู้เห็นเป็นพยานโดยถ้วนหน้าแล้ว

.........................................
 หนังสือพิมพ์กรุงเทพเดลิเมล์ถูกถอนความสนใจชั่วขณะ เมื่อ
บ่าวหนุ่มคนสนิทที่เติบโตมาด้วยกันอย่าง แดน ก้าวเข้ามายืนส�ารวม
และเรียนแจ้งให้ผู้เป็นนายได้ทราบ
 “คุณเดชครับ คุณน่าจะขึ้นไปดูคุณผู้หญิงเสียหน่อย”
 เดชย่นคิว้เม่ือคนสนทิกล่าว ใบหน้างดงามนัน้เปลีย่นเป็นความ
สงสัย เขาไม่ได้โกรธท่ีถูกบ่าวเอ่ยแนะแบบนั้นหรอก ส�าหรับแดนนั้น                                                                                  
เป็นท้ังคนรับใช้และเพื่อนสนิทท่ีรู้ใจมาแสนนาน เดชวางให้แดนเป็น
เพื่อนคู่คิดบ่อยครั้งด้วยซ�้าไป
 ทว่าท่ีเป็นยามนี ้คอืเดชไม่เข้าใจถงึอาการหงดุหงดิวุน่วายของ
ภรรยา กระทั่งเปี่ยมเดินลงมาจากชั้นบน เรียนว่า
 “เป็นปกติของคนท้องค่ะ” เปี่ยมพูดด้วยสีหน้าเรียบ ๆ ตาม
ลกัษณะของบ่าวใหญ่ผูว้างอ�านาจเหนอืบ่าวผูใ้ดในบ้านหลงันี ้“แต่คณุเดช                                                                                             
น่าจะขึ้นไปดูเธอ ครู่เดียวก็ยังดีก่อนที่คุณจะไปกระทรวงฯ”
 เดชลกุจากเก้าอ้ีฉับพลนั บ่าวผูน้ี้โอหังแม้กระท่ังกบัเขา อย่างท่ี   
รูก้นัดว่ีาเดชจะไม่อนโุลมให้บ่าวผูใ้ดนอกจากแดน ทว่าส�าหรับเป่ียมนัน้
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เขาปล่อยผ่านให้มิได้ แต่กระนั้นเองเขาก็ไม่อยากจะสู้รบกับเปี่ยมด้วย
อารมณ์ในตอนนี้ เขาจึงเลือกที่จะไม่แยแส ท�าเหมือนหล่อนเป็นเพียง
อากาศแย่ ๆ ระลอกหนึ่งในบ้าน แม้ตระหนักว่าที่เปี่ยมจองหองเพราะ
หล่อนรกัและบูชาศรมีาศยิง่กว่าชีวิตของตัวเอง แต่หลายครัง้ท่ีเขากอ็ด
รู้สึกระอาหล่อนเป็นมิได้
 เดชก้าวข้ึนบันไดมุ่งสู่ช้ันสอง ผ่านทางเดินและเครื่องเรือน
หรูหราจากเมืองฝรั่งซึ่งเป็นของสะสมของผู้เป็นบิดา หีบเพลง เครื่อง
ดนตรจี�าพวกเครือ่งสแีละเป่าเกบ็ในตูก้ระจกอย่างด ีมุง่สูห้่องหออันเป็น
ที่พ�านักของเขากับภรรยา
 ศรีมาศนั่งครวญอยู่บนเตียงหลังใหญ่ เธอไม่ได้รอเขาอยู่ แต่
ก�าลังตึงเครียดอย่างพิศวง รูปกายผอมซูบนั้นชวนให้เป็นห่วงนัก เขา
ถามอาการของเธอ และได้ค�าตอบจากเธอกลับมาว่า...
 “อาเจียนมากค่ะคุณพี่ แต่ก็ไม่แย่เท่าฝันร้าย” เธอพูดพลาง
สะอื้น “น้องฝันถึงเจ้าคุณพ่อ ท่านมาหาน้อง”
 “น้องคงคิดถึงท่านมาก” ชายหนุ ่มนั่งลงเคียงข้างภรรยา 
ตระกองกอดด้วยแขนแกร่งท่ีแสนอบอุน่ของเขา “พ่ีไม่ทราบอาการของ                       
โรคผูห้ญิงนกั แต่เมือ่วานนีห้มอได้บอกพี่ให้สบายใจแล้ว ทุกอย่างยังคง
เป็นปกติ รวมถึงอารมณ์แปรปรวนของน้องตอนนี้ด้วย”
 เดชกบัศรมีาศผ่านช่วงเวลามงคลสมรสมาได้ร่วมเดอืน ศรมีาศ                                                                          
จึงตั้งท้องให้กับเขา และตอนนี้อายุครรภ์ของเธอก็ครบสองเดือนเต็ม 
ทว่าอาการแพ้ท้องยังรุนแรงไม่หาย 
 เดชโน้มใบหน้าอนังดงามประทับรอยจมุพติลงยังหน้าผากของ
ศรมีาศอย่างสดุรกั ก่อนมอบรอยย้ิมท่ีให้ความรูส้กึอบอุน่และปลอดภยั
แก่เธอ ศรีมาศจึงเผยย้ิมออกมาบาง ๆ บนใบหน้าสวยหวานท่ียังคง
เปื้อนโศก
 “ท้องไม่กี่สัปดาห์อย่างนี้ พี่เห็นว่าน้องน่าจะยังเดินไหว พี่คิด
ว่าสุดสัปดาห์นี้จะพาน้องไปนั่งรถเล่นดีไหมคะ ?”
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 ศรีมาศมิได้ตอบรับหรือปฏิเสธ ทว่าสีหน้าของเธอกลับบอก
ความพะวักพะวงบางอย่างอยู่เช่นนั้น
 “น้องกลัวค่ะ กลัวจะออกไปเป็นภาระให้คุณพี่ ตอนนี้น้องยัง
รู้สึกเบื่อตัวเองไม่หาย”
 “พักผ่อนเถอะค่ะคนดี” เดชประคองฝ่ามือของภรรยาข้ึนมา
จุมพิตอีกครั้ง “อย่าคิดมากไปเลยเทียว แล้วพี่จะรีบกลับนะคะ”
 เดชยังไม่คลายความกงัวล แต่ความรูร้บัผดิชอบดงึให้ก้าวออก
จากโลกของภรรยา เม่ือผ่านวงกบประตูออกมาเผชิญกบัเป่ียมผูท้�าหน้า
ปั้นยากอยู่ริมทางเดิน เขาเผลอถอนฉุนออกมาจนได้ แล้วรีบหันไป  
พยักหน้าให้แดนอนัเป็นสญัญาณว่า...พาเขาออกไปจากตรงนี ้ให้พ้นหู                                                                            
พ้นตาบ่าวโอหังผู้นี้ได้แล้ว

 “คณุเดชครบั เมือ่สกัครูผ่มเปิดเห็นโฆษณาหน้าหนึง่ในเดลเิมล์ 
เขาว่ามีละครน่าชมของอันเดอร์เสน คุณเดชน่าจะลองชวนคุณผู้หญิง 
ไปชมละครบ้างนะครับ”
 เดชรับฟังคนสนิทระหว่างอยู่ในรถ น�้าเสียงของแดนขับ       
ความรื่นเริงในแบบคนท่ีมองโลกในแง่ดีอยู ่ตลอดเวลา พาให้เดช      
คล้อยตามไปด้วยกัน
 “ชมละครรึ ฉันไม่เคยนึกถึงเรื่องพรรค์นั้นมาก่อน” เดชยิ้มรับ 
ค�าแนะน�า “ฉันต้องขอบใจแกมาก แกรูใ้จฉนัไม่พอ ยังรูอ้กีว่าภรรยาฉัน 
น่าจะชอบอะไร เอาแบบนี้แล้วกัน หากศรีมาศชอบละครขึ้นมาจริง ๆ 
ฉันจะตกรางวัลให้แก”
 “กระผมรับใช้ด้วยความยินดีครับ”
 เดชหัวเราะเม่ือได้ฟังเช่นนั้น เป็นเสียงหัวเราะท่ีปราศจาก 
ความวติกกงัวลใดใด ซ่ึงมนัไม่เกดิข้ึนกบัเขามานานพอดแูล้ว กน็บัตัง้แต่
ช่วงเวลาท่ีศรีมาศตั้งครรภ์ให้เขา เธอแปรเปลี่ยนโลกท้ังใบในเรือนหอ                                                                                  
ให้กลายเป็นเมืองพายุอันหาความสุขสงบมิได้
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 “ฉันรู้หรอก ว่าแกภักดีกับฉันโดยไม่หวังสิ่งใด แต่ฉันน่ะมั่งมี
เพราะบารมเีจ้าคณุพ่อ แกไม่ต้องกงัวลไปหรอกว่าฉันจะไม่มีของก�านลั
เอื้อเฟื้อ”
 เดชเช่ือว่าเขารู ้จักแดนดี ท้ังพฤติกรรมท้ังความรู้สึก แต่        
ความจริงแล้วเขาก็มิอาจล่วงรู้ไปเสียท้ังหมดหรอก สิ่งท่ีเดชไม่เคยรู้
เลยนั้นคือหัวใจของแดนซ่ึงเปี่ยมด้วยความปรารถนาดีต่อใครบางคน      
อย่างเทิดทูนบูชา
 เดชไม่มีวันได้รู้เลย...ว่าแดนหลงอยู่ในกระแสรักอันยากท่ีจะ
ถอนตัวให้หลุดพ้นจากบ่วงรักนั้นได้...
 เดชไม่มีวนัรูเ้ลย...ว่าแดนหลงรกัศรมีาศ...รกัอย่างหมดหัวใจ
 แดนเป็นสารถรีบัส่งเดชท่ีกระทรวงฯ ทุกวัน เขาไม่เคยบกพร่อง
ต่อหน้าท่ี หากจะมมีากกว่านัน้คอืการได้กลบัมาปรนนบัิตริบัใช้สภุาพสตรี
ของเจ้านาย ศรมีาศคอืคนท่ีเขาเฝ้าฝัน แต่กท็�าได้แค่นัน้ แดนส�าเหนยีก
ตัวเองว่าเขานั้นเป็นใคร และไม่มีวันท�าร้ายน�้าใจเจ้านายอย่างเดช    
เป็นแน่แท้

 ในคืนวันต่อมา แดนรู้สึกยินดีเป็นอย่างย่ิงท่ีศรีมาศตอบรับ 
ค�าชวนของเดชเรื่องละครเวที เขาดีใจท่ีได้เป็นหนึ่งในประการส�าคัญ       
ที่ท�าให้ศรีมาศรู้สึกดีขึ้น
 แต่แดนไม่อาจล่วงรู้ว่า...ศรีมาศยังไม่สิ้นความกังวลมากนัก
 แม้เธอจะถูกพามายังโรงมหรสพหรูหราอย่างโรงละคร           
ดิ แองเจลลา ในวาระนี้แล้ว ทว่าศรีมาศยังใจลอยอย่างพรั่นพรึง เมื่อ
นกึไปถงึความฝันท่ีย่างกรายเข้ามาในเวลาบ่ายคล้อยท่ีได้เผลอหลบัไป                                                                            
ในความฝันเธอเห็นเงาราง ๆ ของใครสักคนท่ีบอกไม่ได้ว่าเป็นใคร 
แต่เธอมองเห็นเป็นเงาผู้หญิง ยืนอยู่บนศาลาท่าน�้าในสระขุดบริเวณ
หลังสวน
 ร่างของหญิงผู้นั้นยืนหันหลังให้เธอ ขณะท่ีเธอถามหล่อน
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ว่าเป็นใคร ทว่าเสียงท่ีตอบกลับมานั้น กลับเป็นเสียงท่ีท�าให้ศรีมาศ          
ผวาตื่นอย่างรุนแรง
	 “ฉันจะมาตายที่นี่	และคุณเองก็ต้องเป็นผู้ชดใช้!”
 ศรมีาศสะดุง้อกีครัง้เมือ่ฝ่ามือของใครคนหนึง่เลือ่นเข้ามาแตะ
ลงที่หลังมือ ฝ่ามืออุ่นนั้นผลักเธอให้พ้นจากภวังค์ร้าย เมื่อสติคืนกลับ
จงึพบว่าก�าลงันัง่อยู่ในโรงละครขนาดใหญ่ ผูค้นมากมายปรากฏเตม็ท่ีนัง่ 
ขณะที่แสงไฟในโถงยังส่องสว่างไสว
 “น้องเป็นอะไรหรือเปล่าคะ ดูเหม่อ ๆ สีหน้าของน้องก็หมอง
พิลึก”
 ศรีมาศฝืนย้ิมและไม่ได้เล่าเรื่องความฝันนั้นให้สามีฟัง เธอรู้ 
เขาจะต้องบอกว่าเธอกงัวลมากในเรือ่งสขุภาพจนเกบ็ไปฝันถงึเร่ืองราว
พสิดารพันลกึ ศรมีาศจงึท�าเพยีงส่ายหน้าและตอบให้เขาสบายใจว่าเธอ
ไม่เป็นอะไร
 ม่านสีแดงถูกกลไกเหนือเวทียกข้ึนอย่างช้า ๆ สอดคล้อง
กับแสงไฟในโรงละครท่ีหรี่ลงจนมืดสนิท และเห็นเพียงแสงสว่างจาก       
บนเวทีปรากฏฉาย นายโรงเป็นสุภาพสตรีผู้หนึ่ง เธอออกมาทักทาย
แขกเหรื่ออย่างสุภาพ
 “ณ บัดนี้ ขอเชิญทุกท่านได้ร่วมดื่มด�่าโศกนาฏกรรมรัก         
เรื่องยิ่งใหญ่ของ ฮันส์ คริสเตียน อันเดอร์เสน... ขอทุกท่านได้พบกับ
บทละครร้องอันสดุแสนจะไพเราะ ผ่านน�า้เสยีงดจุระฆงัแก้วของนางเอก
อันดบัหนึง่ของเรายามนี.้.. ขอเชิญทุกท่านพบกบั ‘เรอืนแหวน หยาดชลธ’ี 
ในบทบาทเงือกน้อยผู้บูชาความรัก และนางร้ายเจ้าบทบาทท่ีทุกท่าน  
รอคอย! ‘แม้นวาด ดาราราย’ ในบทแม่มดร้ายแห่งห้วงมหรรณพ!”
 แสงเหลืองนวลบนเวทีแปรสีเป็นฟ้าคราม เปลี่ยนบรรยากาศ
ในโถงใหญ่ให้เย็นเฉียบราวกับทุกชีวิตถูกฉุดให้ด�าดิ่งสู่ห้วงทะเลลึก        
ครู่เดียวเท่านั้นมีเสียงร้องสุกใสแว่วมาให้ได้ยิน เสียงท่ีขับออกจาก 
ความสุขสมแห่งบทบาทของ ‘เงือกน้อย’ ผู้งดงามนางนั้น
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 เสียงปรบมือดังก้องต้อนรับนางเอกสาว เป็นเวลาเดียวกันกับ
ที่ศรีมาศเองเริ่มตื่นตาตื่นใจ...
 เรือนแหวนปรากฏตัวในชุดเจ้าหญิงเงือกน้อยท่ีเรียกรอยยิ้ม    
แก่คนทุกผู ้แม้แต่ศรมีาศเองยงัท่ึงในความงดงามของเงอืกน้อยนางนัน้
 “เธอสวยเหลือเกินค่ะ” ศรีมาศเกือบจะลืมความทุกข์เดิม       
ของตวัเองไป เรอืนแหวนช่างมีความงามอันเป็นสมบัตแิละชวนสะกดใจ                                                                        
จรงิแท้ “หน้าเธอหวานปานน�า้ผึง้ เสยีงเธอเพราะดจุระฆงัอย่างท่ีใคร ๆ  
เปรียบ”
 ไม่มีเสียงตอบจากสามี ยามนั้นเองหญิงสาวจึงผินมองไป      
ทางเขาเพ่ือขอความเห็น ทว่า...ภาพท่ีศรีมาศได้เห็นนั้นคือสามีของ
เธอก�าลังทอดทัศนาไปทางเวที ไม่แปลกหรอกเพราะใครก็ท�าเช่นนั้น
 หากจะมีบางอย่างท่ีแปลกไปจากผูอ่ื้นละก.็..แววตาท่ีเดชมองไป
ยังนางเอกสาวผู้นั้นต่างหาก
 ปลื้มปริ่ม...อิ่มเอิบ...เคลิบเคลิ้ม...ชวนฝัน...
 อารมณ์หวามไหว...ท่ีชวนให้ผูห้ญิงอย่างศรมีาศใจสะท้าน เมือ่
สัมผัสถึงความรู้สึกเช่นนั้นได้อย่างชัดเจน!
 
 กุหลาบสีแดงดอกที่สาม...
 เรือนแหวนพิจารณาดอกไม้ที่ถูกเปลี่ยนในแจกันใบเล็ก ๆ บน
โต๊ะกระจกผัดหน้าส่วนตัวของหล่อน พลางยิ้มให้กับมันอย่างพอใจ        
ในขณะท่ีหัวใจเตลดิลอยเพราะค�าหวานในการ์ดท่ีแนบมาพร้อมสิง่ก�านลั
 ‘คืนนี้เป็นคืนที่สี่แล้ว	ส�าหรับการแสดงของคุณ	รู้หรือไม่	คุณ
ท�าให้ผมประทับใจไม่รู้เบื่อ’
	 ร้อยตรีเดชา	วรศักดิ์ชาตรี
 ในห้องแต่งตัวเบ้ืองหลังเวทีก�าลังอลหม่านทีเดียว นักแสดง      
ทุกชีวิตขมีขมันอยู่กับการแต่งหน้าและองคาพยพทั้งสิ้น อาภรณ์แต่ละ
ชุดในเรื่อง ‘เงือกน้อย’ นี้ล้วนมีสีสันฉูดฉาดและหลากหลาย พวกเขา
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แสดงเป็นปลาบ้าง เป็นสัตว์ทะเลอ่ืน ๆ บ้าง และมีจ�านวนหนึ่งท่ีรับ
บทบาทเป็นมนุษย์
 แต่ส�าหรับนางเอกแห่งโรงละครอย่างเรือนแหวนนั้น หล่อน
คือเจ้าหญิงเงือกน้อยผู ้ได้รับบทบาทอันแสนเศร้าตามเทพนิยาย                    
เรื่องยิ่งใหญ่ เงือกน้อยผู้หลงรักเจ้าชายซึ่งเป็นมนุษย์ ยอมตัดหางและ
ลิน้ของตวัเองให้แม่มดแห่งห้วงมหรรณพ เพ่ือท่ีจะกลายร่างเป็นมนษุย์ 
ได้สมรสกับเจ้าชาย ทว่าฉากจบนั้นกลับแสนเศร้า หล่อนไม่ได้ครองคู่
กับเจ้าชายผู้นั้นหรอก และสุดท้ายก็ต้องกลายเป็นเพียงหมอกสลาย      
บนฟากฟ้าดังค�าสาป
 เรอืนแหวนร้องเพลงได้อย่างไพเราะจบัจติผูช้ม และแน่นอนว่า
ยามท่ีหล่อนร้องไห้ตามบทบาทท่ีเป็น กง็ดงาม น่าสงสาร ให้ใครต่อใคร
ล้วนแล้วแต่หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นซับน�้าตาไปตามกัน
 “ยิ้มละเมออะไรอยู่ล่ะ แม่ทูนหัวของฉัน”
 คนท่ีเข้ามายืนปั้นหน้ายุ่งอยู่ด้านหลัง คือเพื่อนรักคู่ชีวิตของ
เรือนแหวนนั่นเอง เรือนแหวนยิ้มให้หล่อนอีกคนผ่านกระจกส่องหน้า 
สบตากนัอย่างรูใ้จ แม้นวาดท่ียืนอยู่กเ็ดนิไปนัง่ยังโต๊ะต�าแหน่งประจ�าตวั
ในฝั่งตรงข้าม มีรอยยิ้มบาง ๆ  กระจายจางอยู่ในความสงสัยบนใบหน้า
คมสวย
 “คงเป็นดอกไม้ในแจกันนั่นละซี”
 เรือนแหวนท�าได้เพียงขวยเขินบนรอยยิ้มหวานเท่านั้น เปิด
โอกาสให้แม้นวาดทักถามต่อไปอีก
 “ทีแรกฉันคดิว่าเป็นเพยีงคนชมธรรมดา แต่ตอนนีฉั้นว่า...คงมี                                                               
อะไรให้น่าลุ้นมากกว่านั้นละมั้ง ?” แม้นวาดพรายยิ้ม “ตอบมาเสียดี ๆ 
เชียว ใครกันที่ก�าลังขโมยหัวใจเพื่อนรักของฉันไป”
 กว่าเรือนแหวนจะตอบ เธอก็วาดริมฝีปากสีชมพูจนงามสรรพ
แล้ว 
 “เขาชื่อ ร้อยตรีเดชา วรศักดิ์ชาตรี จ้ะ”
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 ภายหลงัค�าตอบนัน้ ตามมาด้วยเสยีงหล่นกระทบของตลบัแป้ง
ท่ีร่วงจากมือของเพ่ือนสนิท จนท�าให้เรือนแหวนพิศมองแม้นวาด       
อย่างตกใจตามกัน
 “มีอะไรหรือจ๊ะ วาด ?”
 แววตาของแม้นวาดท่ีเรอืนแหวนเห็น มนัฉายความพศิวงและ
กริ้วโกรธระคนกัน!
 “ผู้ชายคนนั้นออกจะมีช่ือเสียง เธอไม่รู้จักเขาบ้างหรือไร!”  
แม้นวาดไม่รอค�าตอบจากเรือนแหวน หล่อนลุกข้ึนยืนพรวด ใบหน้า
เข้มข้ึนจนเรือนแหวนพลอยวิตก “ผู้ชายคนนั้นเขามีภรรยาแล้ว และ 
ผู้หญิงคนนั้นเธอก็เป็นภรรยาที่คู่ควรกับเขามากเสียด้วย!”


