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ห้องวไีอพภีายในภตัตาคารของเดอะซนั โรงแรมหรูอนัเป็น 

หนึ่งในกิจการของตระกูลวงศ์สุริยาถูกตกแต่งอย่างงดงามมีระดับ  

เพื่อใช้เป็นสถานที่เลี้ยงฉลองหลงัการเจรจาธรุกจิกบัคูค้่ารายล่าสดุได้

ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดี บริษัทส่งออกจากอเมริกาตกลงใช้บริการเรือ

ขนส่งสนิค้าของพวกเขา และยงัเซน็สญัญานานถงึสามปี นบัเป็นอกี

หนึ่งผลงานแห่งความส�าเรจ็ของวงศ์สรุยิากรุ๊ป อนัเป็นกลุ่มธรุกจิของ

ตระกูลวงศ์สุริยา ตระกูลเก่าแก่ที่อาจจะเรียกได้ว่ามีอิทธิพลมากเป็น

อนัดบัต้นๆ ของเมอืงไทย

ตะวนั วงศ์สรุยิา กวาดดวงตาคมกล้ามองรอบๆ บรเิวณแล้วยิ้ม

มุมปาก ตั้งแต่ก้าวเท้าเข้ามาเขาก็ลอบส�ารวจความเรียบร้อยของ 

สถานที่ตามประสาคนรอบคอบและพบว่าทุกอย่างเรียบร้อยดูด ี 

เดอะซันเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่อยู่ภายใต้การดูแลของพันแสง น้องชาย

เพยีงคนเดยีวของเขา ถงึแม้ว่าเจ้าตวัจะไม่มเีวลาเข้ามาตรวจตราด้วย

ตัวเองบ่อยนักก็ตาม เพราะฝ่ายนั้นมักจะไปขลุกอยู่ที่อู่ต่อเรือเป็น 

ส่วนใหญ่ อาจเป็นเพราะวิชาวิศวกรรมที่ร�่าเรียนมาโดยตรงท�าให ้

ชื่นชอบงานด้านนั้นมากกว่า 

พันแสงชอบที่จะลงไปคลุกคลีงานภาคสนามมากกว่างาน
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บรหิาร ชนดิที่ว่าหลายๆ คนที่พบเหน็สภาพของเจ้าตวัดหีลายต่อหลาย

ครั้งอาจจะไม่อยากเชื่อว่านั่นคือทายาทมหาเศรษฐีอันดับต้นๆ ของ

เมอืงไทย แม้จะรู้ว่านั่นเป็นสิ่งที่น้องชายชื่นชอบ แต่ตะวนักย็งัไม่วาย

เคี่ยวเข็ญให้พันแสงแบ่งเวลาให้งานด้านอื่นบ้าง เพราะอยากให้ช่วย

กนัแบ่งเบาภาระของบดิา เนื่องจากงานของวงศ์สรุยิามมีากมายหลาย

สาขา

‘ไอ้งานที่ต้องเจรจาต้าอวยกันนั่น พี่ใหญ่ท�าก็ดีอยู่แล้วนี่นา  

หรอืพี่คดิว่ามนัเหมาะกบัผมล่ะ’

ค�าพูดของคนเป็นน้องแวบผ่านเข้ามาในห้วงคิดท�าให้ใบหน้า

คมสนัของตะวนักลายเป็นปั้นยากไปโดยปรยิาย เพราะรู้อยู่แก่ใจดวี่า

แม้พันแสงจะเก่งกล้าสารพัด แต่สิ่งที่เขาต้องยอมรับว่าเจ้าหมอนั่น 

เก่งกว่าใครในครอบครัวก็คือ ‘ปาก’ ชนิดที่ว่าหากให้มาเจรจากับ  

‘คู่ค้า’ กอ็าจจะกลายเป็น ‘คู่แค้น’ ไปโดยอตัโนมตั ิ เพราะฉะนั้นเขา

จงึถูกเกณฑ์ให้อยู่ฝ่ายบุ๋น ส่วนพนัแสงกบ็ู๊ไปตามสะดวก และฝ่ายนั้น

กไ็ม่ได้ท�าให้ผดิหวงั ตั้งแต่ลงไปจบังานนี้ด้วยตวัเอง กจิการเรอืขนส่ง

สินค้าของตระกูลวงศ์สุริยาก็ผงาดขึ้นมาเป็นผู้น�าในด้านนี้อย่างไม่มี

ใครเทยีบ 

แม้จะเป็นบุตรชายคนเล็กแต่ฝีมือการบริหารของพันแสงไม่ได้ 

เลก็ตามอายเุลย รายงานผลก�าไรประจ�าไตรมาสบอกถงึความสามารถ

ของน้องชายได้เป็นอย่างดี

ทว่าแม้จะชื่นชมในความสามารถของน้องชายเพียงคนเดียว 

สักเท่าไร ตะวันก็อดทอดถอนใจไม่ได้เมื่อนึกถึงนิสัยใจร้อนและ 

เจ้าอารมณ์ของฝ่ายนั้น ก่อนหน้าที่จะออกมางานเลี้ยงฉลองคูค้่านี่เอง

ที่เขาเพิ่งตักเตือนฝ่ายนั้นไปเกี่ยวกับการตอบโต้พวกสินวัฒนา กลุ่ม

ธรุกจิซึ่งเปรยีบเสมอืนคู่แข่งของวงศ์สรุยิามาโดยตลอด 

เขาเองก็ไม่แน่ใจนักว่าความขัดแย้งระหว่างครอบครัวตนเอง 
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กบัครอบครวัสนิวฒันานั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่ยคุไหน รูแ้ต่ว่าเมื่อมาถงึยคุ

ของตนกบัพนัแสงทกุสิ่งกย็งัเป็นอยู่อย่างเดมิ แถมดเูหมอืนจะหนกัข้อ

ขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าวงศ์สุริยาของพวกเขาขยับตัวท�าอะไร สินวัฒนาก็ดู

เหมอืนจะตามไปเป็นคู่แข่งเสยีทกุอย่าง

ตะวนัจ�าไม่ได้ว่าตนเองปรามน้องชายไปแล้วกี่ครั้งเกี่ยวกบัการ

ตอบโต้ฝ่ายนั้นแบบตาต่อตาฟันต่อฟัน อย่างที่เจ้าตัวชอบท�าบ่อยๆ  

แต่กไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่าเจ้าตวัแสบจะเชื่อฟังบ้างหรอืเปล่า ในขณะที่เขา

เชื่อว่าตัวเลขผลก�าไรและความเจริญก้าวหน้าของกิจการจะเป็นตัวชี้

วดัว่าใครเป็นฝ่ายชนะ แต่ดูเหมอืนว่าพนัแสงจะไม่เหน็ด้วยนกั เรยีก

ว่าฝ่ายนั้นแรงมาเท่าไร พนัแสงกแ็รงกลบัไปไม่แพ้กนั 

ต้นเดือนก่อนโกดังสินค้าของวงศ์สุริยาถูกลอบวางเพลิงจน 

เสียหายไปบางส่วน แน่นอนว่าสองสัปดาห์ต่อมาโกดังสินค้าของ 

สนิวฒันาย่อมวอดวายมากกว่าเป็นสองเท่า

‘อ้าว...มนักเ็ป็นอบุตัเิหตไุง เหมอืนกบัอบุตัเิหตทุี่เกดิขึ้นกบัเรา

ก่อนหน้านี้แหละ ผมไม่ได้รู้เรื่องด้วยสกัหน่อย’

ค�าตอบที่พันแสงตอบมาตามสายเมื่อครั้งที่ตะวันโทร. ไปซักไซ้

เอาความว่าเจ้าตัวมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องนี้หรือเปล่าท�าให้เขาได้แต่

ส่ายหน้าด้วยความระอาใจ เพราะน้องชายยกเอาค�าพูดของ อนพุงษ์ 

สินวัฒนา ที่ให้สัมภาษณ์กับสื่อเกี่ยวกับเหตุเพลิงไหม้ที่โกดังสินค้า 

ของวงศ์สรุยิามาพูดแทบจะทกุค�า

ทว่าแม้นิสัยจะต่างกันพอสมควร แต่เมื่อสองพี่น้องเข้ามาช่วย

บิดาบริหารกิจการของครอบครัวแบบเต็มตัวก็ท�าให้ชื่อเสียงของ 

วงศ์สุริยาเฟื่องฟูยิ่งกว่าทุกยุคที่ผ่านมา ในทางกลับกัน ยิ่งพี่น้อง 

วงศ์สุริยาบริหารกิจการของครอบครัวให้รุดหน้าไปไกลเท่าไร คู่แข่ง

อย่างสนิวฒันากลบัยิ่งถอยหลงัเข้าคลอง เพราะความที่อยากเอาชนะ

วงศ์สุริยามากจนไม่ลังเลที่จะท�าเรื่องผิดกฎหมาย รวมถึงใช้อิทธิพล
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เสียจนท�าให้ไม่มีใครอยากร่วมงานด้วยจึงประสบภาวะขาดทุนอย่าง

หนัก แต่แทนที่ฝ่ายนั้นจะปรับปรุงและพัฒนางานของตนเอง กลับ 

มุง่เน้นมาที่การลอบเข้ามาสร้างความเสยีหายให้กจิการของครอบครวั

วงศ์สรุยิาแทน

นี่นับเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้ตะวันไม่ค่อยสบายใจนัก แม้ 

งานในส่วนที่รบัผดิชอบจะผ่านไปด้วยด ี ส่วนอกีเหตผุลหนึ่งน่ะหรอื... 

ชายหนุ่มถอนใจอีกครั้ง เมื่อสายตาของเขาประสานกับดวงตาคู่หนึ่ง 

ที่ตกแต่งไว้อย่างงดงามซึ่งเพียรพยายามจะสบตากับเขาครั้งแล้ว 

ครั้งเล่า ดวงตาของสาวงามนามว่าเจเนท็

“เป็นอะไรหรือเปล่าครับมิสเตอร์วงศ์สุริยา”

เสียงของคู่ค้าชาวอเมริกันที่ดังขึ้นท�าให้ตะวันดึงตัวเองออกมา

จากภวงัค์ความคดิเกี่ยวกบัสาวงามที่นั่งอยูต่รงกนัข้าม เขาหนัไปมอง 

เนลสนั ซาร์เดส คูค้่าคนล่าสดุพร้อมทั้งส่งยิ้มให้โดยไม่ปรายตาไปมอง

ภรรยาของอกีฝ่ายแม้แต่น้อย ก่อนตอบค�าถามด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อย

ตามบคุลกิ 

“ไม่ได้เป็นอะไรหรอกครบั พอดมีเีรื่องให้คดินดิหน่อย ขอโทษ

นะครบัที่เสยีมารยาท”

“ผมทราบมาว่าที่นี่กเ็ป็นอกีหนึ่งกจิการของครอบครวัคณุใช่ไหม

ครบั” เนลสนัชวนสนทนาพลางกวาดสายตาไปรอบๆ ด้วยความชื่นชม

ตะวนัยิ้มน้อยๆ ก่อนจะตอบสั้นๆ “ครบั”

ค�าตอบของชายหนุ่มท�าให้คู่ค้ายิ้มอย่างพอใจ เพราะความ

มั่งคั่งย่อมหมายถึงความมั่นคง การร่วมงานระหว่างสองบริษัทคงไป

ได้สวย ตรงข้ามกบัสาวงามข้างกายที่กลบัเม้มรมิฝีปากแน่นขึ้น ดวงตา

ทอดมองตะวนัอย่างแสนเสยีดาย

“โอ...นี่แสดงว่าวงศ์สุริยามีธุรกิจทุกแขนง เรียกได้ว่าทุกอย่าง
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อยู่ในก�ามอืของวงศ์สรุยิาคงไม่ผดินกัใช่ไหมครบั” ชายสูงวยัเยนิยอ

“กไ็ม่ถงึขนาดนั้นหรอกครบั” ชายหนุ่มไม่วายถ่อมตวั

“น่าอจิฉาคณุพ่อคณุแม่คณุจรงิๆ ที่มลีกูเก่งๆ กนัทั้งนั้น ผมเอง

ก็หวังจะให้ลูกชายเก่งแบบคุณบ้าง จริงไหมที่รัก” เนลสันหันไปถาม

ภรรยาสาว 

เจเนท็อกึอกัไม่กล้าตอบ เธอไม่อยากให้สามพีูดถงึเรื่องนี้ ก่อน

จะค่อยๆ เหลือบตามองบุรุษอีกคน ก็เห็นเพียงแค่ใบหน้าสงบนิ่ง 

คล้ายๆ กบัเขาไม่ได้สนใจจะฟังค�าตอบของเธอแต่อย่างใด

เมื่อไม่ได้รับค�าตอบจากภรรยาชายสูงวัยก็ไม่ได้คาดคั้นเพราะ

กลัวจะท�าให้เธอขัดเคืองใจ วัยที่ต่างกันอย่างมากท�าให้เขาใส่พาน

ถวายให้เธอทกุอย่าง จงึหนัไปสนทนากบัตะวนัอกีครั้ง 

“เพียบพร้อมขนาดนี้ยังไม่คิดมีครอบครัวอีกเหรอครับ เดี๋ยวมี

ลกูไม่ทนัใช้จะเสยีดายนะครบั อย่างผมไง ลูกของผมกบัเจนเพิ่งเจด็ขวบ 

เท่านั้นเอง ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะมีเวลาอยู่กับเขาไปอีกนานแค่ไหน 

เป็นห่วงเหลอืเกนิครบั”

น�้าเสียงของเนลสันท�าให้ตะวันเห็นใจไม่ใช่น้อย รู ้สึกได้ว่า 

อกีฝ่ายรกัภรรยามากจรงิๆ ดวงตาสดี�าสนทิเหลอืบมองไปยงัเรอืนร่าง

งามระหงที่นั่งข้างๆ คู่สนทนาเล็กน้อย เขาคิดว่าเธอคงไม่ได้รักสามี

ของเธอเท่าไรนัก บางทีอาจจะไม่ได้รักเลยด้วยซ�้า เขารู้เช่นเห็นชาติ 

ผู้หญงิคนนี้ด!ี จงึตอบค�าถามด้วยน�้าเสยีงกลั้วหวัเราะ

“ผมไม่คดิจะแต่งงานหรอกครบั ผมไม่เชื่อเรื่องความรกัอะไรนั่น

หรอก ขอโทษด้วยนะครบัที่ต้องพูดอย่างนี้ต่อหน้าคูแ่ต่งงานแบบคณุ”

เนลสันเบิกตากว้างพร้อมทั้งอุทานออกมาเมื่อได้ยินเช่นนั้น  

“โอ้ พระเจ้า! อะไรท�าให้คุณคิดอย่างนั้นครับ ความรักเป็นเรื่องที่

สวยงาม เจนท�าให้ผมเชื่ออย่างนั้น ความแตกต่างไม่ได้ท�าให้เรารกักนั

น้อยลงเลย”
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ตะวนัเหยยีดยิ้มเมื่อได้ยนิค�าพร�่าร�าพนัของชายสงูวยั ในขณะที่ 

เจเน็ทหน้าซีดเผือดจนเขาอดเยาะอยู่ในใจไม่ได้ แต่น�้าเสียงที่เอ่ยกับ 

คู่ค้ากย็งัสภุาพเช่นเดมิ 

“คณุโชคดมีากครบัที่พบกบัรกัแท้ ในขณะที่ประสบการณ์ของ

ผมมันบอกว่า ‘ความรัก’ เป็นแค่นิทานหลอกเด็ก แต่ยังไงก็ขอให้ 

พวกคณุรกักนัยนืยาวตลอดไปนะครบั”

ค�าอวยพรของเขาท�าให้เนลสันคว้ามือภรรยาสาวมาจุมพิต

พร้อมทั้งส่งยิ้มให้เธออย่างอ่อนหวาน ในขณะที่อีกฝ่ายหน้าเจื่อนจน

แทบเกบ็อาการไม่อยู่ มอืไม้กเ็ยน็เฉยีบจนสามอีดทกัไม่ได้ 

“เจน! คณุเป็นอะไรไป ท�าไมมอืเยน็อย่างนี้”

ยงัไม่ทนัได้ค�าตอบจากภรรยาโทรศพัท์ของเนลสนักม็สีญัญาณ

เรียกเข้าเสียก่อน นักธุรกิจสูงวัยจึงรีบคว้าขึ้นมาดูหน้าจอก่อนจะเอ่ย

ขอตัวกับตะวันทันทีเมื่อเห็นว่าเป็นสายจากเลขานุการที่ประจ�าอยู่ 

ที่อเมริกา อีกฝ่ายน่าจะมีเรื่องต้องการปรึกษา ไม่อย่างนั้นคงไม่โทร.

ข้ามทวปีมาอย่างนี้ 

“ผมขอตวัสกัครู่นะครบั”

“เชญิตามสบายครบั” ตะวนัผายมอืพร้อมทั้งส่งยิ้มให้

เนลสันยิ้มตอบแล้วจึงหันไปจุมพิตแก้มภรรยาและเอ่ยกับเธอ

อย่างอ่อนโยน 

“เดี๋ยวผมมานะที่รัก...ฝากเจนด้วยนะครับ” ตอนท้ายหันไป 

เอ่ยกับตะวันแล้วเลี่ยงออกไปนอกห้องทันที โดยไม่ทันสังเกตเลยว่า

ชายหนุ่มไม่ได้รบัปากแต่อย่างใด ไม่แม้แต่จะพยกัหน้า!

“ใหญ่”

เจเน็ทเรียกชายหนุ่มตรงหน้าด้วยน�้าเสียงแผ่วหวาน ดวงตา 

เจิดจ้าทอดมองเขาด้วยแววตาที่ไม่ต่างจากวันวานแม้แต่น้อย และ 
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นั่นท�าให้คนถูกเรยีกถงึกบับดกรามแน่น

“มีอะไรเหรอครับมิสซิสซาร์เดส” เขาถามด้วยน�้าเสียงสุภาพ

ห่างเหนิ เจตนาเรยีกเธอด้วยนามสกลุราวกบัว่าไม่ต้องการให้มคีวาม

สนทิชดิเชื้อใดๆ ต่อกนั

“ได้โปรดอย่าเรยีกฉนัอย่างนั้นเลยค่ะที่รกั”

ดวงตาสีนิลของตะวันวาววับด้วยโทสะที่ลุกโหม ทว่าน�้าเสียง 

ที่เปล่งออกมากลบัเยอืกเยน็ไว้ตวั 

“คณุต่างหากที่ไม่สมควรเรยีกผมอย่างนั้น คณุควรจะเกบ็ค�าว่า 

‘ที่รกั’ ไว้เรยีกสามขีองคณุเพยีงคนเดยีว อย่าใช้มนัพร�่าเพรื่อนกั!”

“ฉนัรู้ว่าคณุยงัโกรธฉนัอยู ่แต่ฉนัอธบิายได้นะคะ” เจเนท็ยงัคง

วิงวอน ใบหน้างดงามเศร้าสร้อย ดวงตาก็คลอหยาดน�้า รู้ดีว่านี่คือ

อาวุธที่ใช้สยบใจผู้ชายคนนี้ได้ เธอเคยท�าได้มาแล้ว และจะท�าให้ได้

อกีครั้ง!

“คณุเข้าใจผดิแล้วมสิซสิซาร์เดส ผมไม่ได้โกรธคณุ” ตะวนัเอ่ย

เสยีงเรยีบ

ใบหน้าของเจเนท็แช่มชื่นขึ้นเมื่อได้ยนิอย่างนั้น คดิไปว่าเสน่ห์

ของตนยงัคงใช้กบัเขาได้เสมอ ก่อนจะตกตะลงึเมื่อตะวนัเอ่ยประโยค

ต่อมา 

“ผมไม่ได้โกรธ เพราะผมไม่เหลอืความรู้สกึใดๆ ต่อคณุอกีแล้ว

ต่างหาก ผู้ชายโง่ๆ ที่เชื่ออะไรง่ายๆ มนัตายอยู่ที่อเมรกิาแล้วละ ที่อยู่

ตรงหน้าคุณตอนนี้คือ ตะวัน วงศ์สุริยา ไม่ใช่เด็กหนุ่มนักศึกษา 

หน้าโง่ที่จะเชื่อทกุอย่างที่คณุบอกอกีแล้ว อย่าพยายามเลย”

“คณุก�าลงัเข้าใจฉนัผดินะคะใหญ่” เจเนท็ละล�่าละลกัแก้ตวั

“ใช่! ผมเข้าใจคณุผดิ! เข้าใจผดิมานานทเีดยีว พอมาเข้าใจถกู

ในตอนนี้ผมถึงเพิ่งจะรู้ว่าที่ผ่านมาตัวเองเสียเวลากับเรื่องไร้สาระไป

มากแค่ไหน” ตะวนัเอ่ยพร้อมทั้งมองสตรตีรงหน้าด้วยสายตาเยยีบเยน็ 



14  ตะวันเร้นรัก

ต่างจากแววตาลุ่มหลงที่เคยมใีห้เมื่อหลายปีก่อน

ทายาทคนโตของวงศ์สุริยามองสาวสวยตรงหน้าที่ก�าลังสบตา

เขาด้วยความตื่นตะลงึพร้อมทั้งยกยิ้มมมุปาก ดใีจที่เหน็ความตระหนก

และเจ็บปวดบนใบหน้างดงามนั้น พอใจที่ได้รู ้ว่าเธอเองก็เจ็บเป็น 

เหมอืนกบัครั้งหนึ่งที่เขาเคยเจบ็ปวดเจยีนตาย

แต่จะว่าไปเขาก็คงต้องขอบคุณเธอเช่นกันที่ท�าให้รู้ว่าบนโลก 

ใบนี้ เสยีงของ ‘เงนิ’ เท่านั้นที่ดงัที่สดุ! เสยีงและอ�านาจของมนัสามารถ

เปลี่ยนใจคนได้ รวมถึงเปลี่ยนความคิดของหนุ่มน้อยอ่อนต่อโลก 

คนหนึ่งให้เตบิโตแบบก้าวกระโดดอกีด้วย

ครั้งหนึ่งเขาเคยคิดว่าจะพยายามท�าทุกอย่างด้วยตัวเองโดย 

ไม่ต้องใช้ฐานอันแน่นหนาของตระกูลมารองรับ อยากให้ทุกคนรู้ว่า

ล�าพังก�าลังของตนเองก็สามารถเติบโตอยู่บนโลกใบนี้ได้ตามประสา

คนหนุ่มที่ก�าลังไฟแรงและทะนงในตนเอง หากใครจะเปิดใจต้อนรับ

เขาก็ต้องเป็นเพราะว่าเขาคือ ‘ตะวัน’ ไม่ใช่คุณใหญ่แห่งตระกูล 

วงศ์สรุยิาอนัแสนมั่งคั่ง

นั่นท�าให้เขาเลือกใช้ชีวิตในคราบนักศึกษาต่างชาติธรรมดาๆ 

เมื่อครั้งที่ไปศกึษาต่อที่อเมรกิา ไม่หรูหราฟุ้งเฟ้อ ทว่ากไ็ม่ได้แร้นแค้น

แต่อย่างใด หน้าตาและความสามารถอันโดดเด่นท�าให้เขาคว้าหัวใจ

ของ ‘ควนี’ ประจ�ารุน่อย่างเจเนท็สาวลกูครึ่งไทย-อเมรกินัที่ไปตั้งรกราก

อยู่ที่สหรฐัอเมรกิามาครอบครองได้ในที่สดุ

ความภาคภมูใิจที่สามารถเอาชนะชายหนุม่ในรุน่เดยีวกนั กอปร

กับเป็นความรักครั้งแรกกับสาวงามที่เลือกเขาโดยไม่รู้ว่าเขาเป็นใคร

ยิ่งท�าให้เขาลุ่มหลงและทุ่มเทหัวใจให้แก่เจเน็ทจนหมดสิ้น แต่แล้ว

วมิานของเขากพ็งัทลายลงจนไม่เหลอืชิ้นด ีเมื่อเธอขอจบความสมัพนัธ์

ในภาคเรยีนสดุท้ายที่ต่างกแ็ยกย้ายกนัไปฝึกงานก่อนจบการศกึษา

...
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‘คณุพูดอะไรน่ะเจน’ 

จ�าได้ว่าเขาถามเธอออกไปราวกับคนโง่ เมื่อได้ยินประโยค 

บอกเลกิจากเจเนท็ในวนัหนึ่ง

‘ฉันอยากให้เรื่องของเราจบลงแค่นี้ค่ะใหญ่’ เจเน็ทตอบด้วย 

น�้าเสยีงเรยีบๆ เรยีบพอๆ กบัแววตาของเธอที่คล้ายว่าไม่เคยมคีวาม

รกัต่อกนัมาก่อน

‘ท�าไม! ผมท�าอะไรให้คณุไม่พอใจเหรอ’ ตะวนัพมึพ�าด้วยความ

ไม่เข้าใจ หวงัจะปรบัตวัให้ถูกใจหญงิคนรกั

‘ฉนัก�าลงัจะแต่งงานค่ะ’ เจเนท็ตอบเสยีงเรยีบ

‘อะไรนะ!’ ชายหนุ่มอุทานเสียงหลง รู้สึกเหมือนโลกก�าลังจะ

ถล่ม แฟนของเขาบอกว่าเธอก�าลังจะแต่งงาน! แล้วความสัมพันธ ์

ล�้าลกึที่ผ่านมาเล่ามนัหมายความว่ายงัไง

‘ฉันจะแต่งงานค่ะ’ เจเน็ทย�้าอีกครั้ง มองเขาแวบหนึ่งแล้วจึง

เอ่ยต่อ ‘ขอให้เรื่องของเราจบลงแค่นี้นะคะใหญ่’

‘ใคร! ผู้ชายคนนั้นมันเป็นใคร!’ ตะวันตวาดเสียงเกรี้ยวกราด 

ทั้งโมโหและเสยีใจจนแทบควบคมุตวัเองไม่ได้

‘เจ้าของบรษิทัที่ฉนัไปฝึกงานค่ะ’ เจเนท็เอ่ยพร้อมทั้งหลบุตาลง

นดิหน่อย

ตะวันมองผู้หญิงที่เคยรักนิ่งๆ เมื่อได้ทราบค�าตอบจากปาก 

อีกฝ่าย เธอไปฝึกงานที่นั่นไม่ถึงสามเดือนแต่กลับบอกว่าจะแต่งงาน

กบัผูช้ายคนนั้น ทั้งที่คบหากบัเขามาร่วมปี ดวงตาสดี�าสนทิทอประกาย

เยยีบเยน็เมื่อคดิว่าพอจะเข้าใจอะไรขึ้นมาบ้าง จงึถามแฟนสาวอกีครั้ง

เพื่อย�้าความมั่นใจให้ตวัเอง 

‘คณุรกัเขาเหรอ แล้วเรื่องของเราล่ะ ที่ผ่านมามนัหมายความ

ว่ายงัไง’

เจเน็ทหลบสายตาที่จ้องมองราวกับจะคาดคั้นเอาความจริง 
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ของเขาอีกครั้ง ก่อนจะตอบออกมาในที่สุด “ฉันชอบคุณมากนะคะ

ใหญ่ แต่ความชอบแค่นั้นมนัไม่พอค่ะ เนลสนัเขาท�าให้ฉนัมั่นใจว่าฉนั

จะมคีวามสขุมากกว่าถ้าแต่งงานกบัเขา ขอโทษนะคะ แต่...แต่ถ้าคณุ

ไม่คดิอะไรมาก เรากย็งัเป็นเพื่อนกนัได้ เหมอืน...เหมอืนที่ผ่านมา”

สาวงามประจ�ารุ ่นเอ่ยเสียงแผ่ว ทอดสายตามองชายหนุ่ม 

ตรงหน้าด้วยความเสียดาย เธอถูกใจเขาไปหมดทุกอย่างทั้งรูปร่าง

หน้าตาและลลีาพศิวาส ทว่าเขากเ็ป็นเพยีงนกัศกึษาธรรมดาๆ คนหนึ่ง

เท่านั้นเอง แม้ตลอดเวลาที่คบหากนัเขาจะดูแลเธออย่างด ีแต่หากจะ

เทยีบกบัเจ้าของบรษิทัที่เธอไปฝึกงานแล้วกน็บัว่าฝ่ายนั้นน่าสนใจกว่า 

การเป็นภรรยาเจ้าของบรษิทัย่อมดกีว่านกัศกึษาจบใหม่อย่างแน่นอน

‘อีกอย่าง คุณไม่เคยให้ความมั่นใจฉันเลย ฉันไม่เคยพบกับ

ครอบครัวคุณสักครั้ง’ หญิงสาวพยายามหาเหตุมาโทษเขาเพื่อให้

ตนเองรู้สกึผดิน้อยลง

ตะวันเหยียดยิ้มเมื่อได้ยินมาถึงตรงนี้ นึกดีใจที่ตัวเองยังไม่ได้

พาเธอไปพบกับครอบครัว ทั้งๆ ที่ตั้งใจจะพาไปเมื่อจบการศึกษา 

เพราะถือว่าคบหากันมานานพอสมควรแล้ว แต่ผู้หญิงคนนี้ก็แสดง 

ธาตแุท้ออกมาให้เขาเหน็เสยีก่อน มนัท�าให้หูตาเขาสว่างและเลกิมอง

โลกเป็นสชีมพูไปในทนัท ี

‘ความรัก’ อย่างนั้นหรือ...พวกผู้หญิงไม่ได้ต้องการสิ่งเหล่านี้

หรอก ‘ความมั่งคั่ง’ ต่างหากที่พวกเธอต้องการ!

เจเนท็คลี่ยิ้มให้ ‘อดตีแฟน’ เหมอืนกบัว่าไม่มคีวามโกรธเคอืง

ใดๆ ต่อกันอีก แต่ตะวันก่อก�าแพงขึ้นมาปิดกั้นหัวใจจากสิ่งที่ท�าให ้

เจบ็ปวดโดยไม่รู้ตวั ปกป้องตวัเองจากสิ่งที่เรยีกว่า ‘ความรกั’ เขาจะ

ไม่ยอมตกเป็นทาสของมนัอกีต่อไป!

‘ขอให้มคีวามสขุกบัทางที่คณุเลอืกกแ็ล้วกนันะเจเนท็ ขอบคณุ

ที่ท�าให้ผมฉลาดขึ้น’ 
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ร่างสงูสง่าลกุขึ้นและเดนิออกไปจากร้านกาแฟที่หญงิสาวนดัให้

มาเจอกนัทนัทโีดยไม่เหลยีวหลงักลบัมามอง ทิ้งหวัใจที่อ่อนโยนและ

งมงายในเรื่องความรักไว้ที่นั่น กลับมาสวมบทบาทเดิมของตนเองที่

เป็นมาตลอดชีวิต บทบาทคุณใหญ่แห่งตระกูลวงศ์สุริยาผู้แสนเฉียบ

คม!

...

“ใหญ่...” 

เจเน็ทครางเรียกชายหนุ่มเสียงแผ่ว เพราะเริ่มคิดว่าการจะ 

โน้มน้าวจิตใจเขาให้กลับมารักเธอเช่นเดิมอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิด  

แววตาของเขาแปรเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชงิ ทว่าเธอกย็งัอยากจะเสี่ยงดู

สกัครั้ง ไม่ว่าเขาจะแสดงออกอย่างไร แต่เธอรูว่้าโดยเนื้อแท้แล้วตะวนั

เป็นคนอ่อนโยนและมเีมตตา

เสียงเรียกของเธอท�าให้ตะวันดึงตัวเองออกมาจากภวังค์อดีต 

อนัเจบ็ช�้า ก่อนตกัเตอืนอกีฝ่ายด้วยน�้าเสยีงเรยีบๆ เช่นเคย 

“คุณควรเรียกผมว่ามิสเตอร์วงศ์สุริยาเหมือนที่สามีคุณเรียก  

ผมไม่ชอบให้คนที่ไม่คุ้นเคยเรียกชื่อเล่น นี่คุณไม่กลัวว่าสามีสุดที่รัก

ของคณุจะเข้าใจอะไรผดิบ้างหรอืไง”

“อย่าประชดฉันแบบนั้นเลยค่ะ ฉันแค่ต้องการอธิบายความ

จ�าเป็นของฉนัให้คณุฟังเท่านั้นเอง”

“ช้าไปหลายปีนะ” ตะวนัเอ่ยด้วยน�้าเสยีงเยาะ

“จะผ่านมานานแค่ไหน ฉนักห็วงัเพยีงแค่คณุจะยกโทษให้และ

เข้าใจในสิ่งที่ฉนัจ�าเป็นต้องท�า แค่ในฐานะเพื่อนคณุกใ็ห้ฉนัไม่ได้เหรอ

คะ ฉนัแค่อยากขอโทษคณุ” 

เจเน็ทเอ่ยด้วยน�้าเสียงเศร้าสร้อย ในสมองวางแผนการไว้เป็น

ฉากๆ เธอรูจ้กัตะวนัด ีจงึทราบว่าควรจะเรยีกร้องความเหน็ใจจากเขา

อย่างไร ถ้าเธออยากกลบัไปหาเขาอกีครั้ง มนัจะต้องแนบเนยีนที่สดุ 
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ต้องไม่ท�าให้เขารูส้กึว่าถกูไล่ล่า แต่เธอจะต้องเข้าไปใกล้ในฐานะเพื่อน

เสยีก่อน

ตะวนัเม้มปากแน่นโดยไม่รู้ตวัเมื่ออกีฝ่ายย�้าชดัว่าต้องการปรบั

ความเข้าใจในฐานะเพื่อน ถ้าเขาปิดกั้นมันจะไม่กลายเป็นการแสดง 

ออกว่าเขายงัแคร์เธออยู่อย่างนั้นหรอื เขาจะท�าให้ผู้หญงิคนนี้รู้ว่าเธอ

ไม่มอีทิธพิลใดๆ ต่อหวัใจเขาอกีแล้ว จงึท�าเพยีงนั่งนิ่งๆ ไม่พดูจาเชอืด

เฉอืนเธออย่างที่ผ่านมา

แต่ก่อนที่จะตดัสนิได้ว่าระหว่างเขากบัคนรกัเก่าใครจะตกลงไป

ในหลมุของอกีฝ่าย เนลสนักเ็ข้ามาขดัจงัหวะเสยีก่อนด้วยท่าทร้ีอนรน 

“ต้องขอโทษจรงิๆ ครบัมสิเตอร์วงศ์สรุยิา ผมกบัภรรยาคงต้อง

ขอตวัก่อน” ชายสูงวยัรบีละล�่าละลกัขอตวักลบัทนัททีี่มาถงึ

ทั้งตะวนัและเจเนท็ต่างกข็มวดคิ้ว แต่ด้วยความรู้สกึที่แตกต่าง

กนั ตะวนัสงสยั แต่เจเนท็ขดัเคอืงใจ 

นานเหลอืเกนิที่เธอไม่ได้พบชายหนุ่มคนนี้ แล้วอตีาแก่นี่จะรบี

กลบัไปท�าไมกนั! หญงิสาวผู้บูชาเงนิเป็นพระเจ้าคดิอย่างขุ่นเคอืง

“เกิดอะไรขึ้นครับ” ตะวันสอบถามคู่ค้าเมื่อสังเกตเห็นท่าที

ร้อนรนของอกีฝ่าย

เนลสนัปรายตาไปมองภรรยาด้วยความเป็นห่วงว่าเรื่องที่ก�าลงั

จะพูดจะท�าให้เธอเป็นกังวลแล้วจึงตอบค�าถาม “ลูกชายของเรา 

ไม่สบายมากครับ ผมเป็นห่วงแกมาก ก็เลยต้องขอตัวกลับก่อน ผม 

กบัเจนจะกลบัอเมรกิาเลยครบั”

ทว่าเจเนท็หาได้เป็นห่วงลกูชายอย่างที่สามคีดิ แถมยงันกึต่อว่า

สามีแก่ที่ตื่นตูมเกินกว่าเหตุ ลูกชายของเธอมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่แล้ว 

ไม่เหน็จะต้องท�าท่าตื่นตกใจแล้วรบีกลบัอย่างนี้ พลนัความคดิบางอย่าง 

กผ็ดุขึ้นมาในสมองอย่างปัจจบุนัทนัด่วน 

ไม่สิ! เธอจะต้องห่วงลูกชายคนนี้อย่างที่สุด อย่างน้อยก็ต้อง
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ท�าให้ตะวันเชื่อเช่นนั้น! ความคิดดังกล่าวท�าให้เจเน็ทตีสีหน้ากังวล

อย่างสมบทบาท ท�าทซีกัถามสามดี้วยความร้อนใจ 

“จรงิเหรอคะ! แล้วนี่จอร์แดนเป็นอะไรมากหรอืเปล่า”

เนลสันยิ้มกว้างด้วยความปลาบปลื้มเมื่อเห็นว่าภรรยาห่วงใย

ทุกข์สุขของบุตรชาย ตามปกติแล้วเจเน็ทให้เวลาลูกน้อยเหลือเกิน  

มกัจะโยนให้เป็นภาระของพี่เลี้ยงเสมอ เมื่อเธอแสดงออกว่าห่วงใยลกู

อย่างนี้เขาจงึยนิดนีกั จงึเอ่ยกบัภรรยาด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน 

“ลูกไข้สูงมากจ้ะที่รกั ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาล ผมอยากให้เรา

บนิกลบักนัเลย คณุโอเคมั้ย”

“โธ่...ถามอะไรอย่างนั้นคะ ถ้าจอร์แดนเป็นอะไรไปฉนัคงมชีวีติ

อยู่ต่อไปไม่ได้หรอกค่ะ ฉันรักแกมาก” ตลอดเวลาที่พูดแบบนั้นเธอ 

ไม่ได้มองสามีแม้แต่น้อย แต่กลับปรายตาไปยังบุรุษหนุ่มที่นั่งเงียบ 

ฟังสองสามภีรรยาสนทนากนัอยู่

“ผมดีใจที่ได้ยินอย่างนี้ ถ้าอย่างนั้นพวกเราคงต้องขอตัวก่อน

นะครับ ต้องขอโทษจริงๆ” ตอนท้ายเนลสันหันไปเอ่ยขอตัวกับ 

ชายหนุ่มอกีครั้งพร้อมทั้งขอโทษขอโพย

“ไม่เป็นไรหรอกครับ ครอบครัวเป็นเรื่องส�าคัญ ผมเข้าใจด ี 

เชิญเถอะครับ” ตะวันเอ่ยเสียงนุ่ม เพราะส�าหรับเขาเองครอบครัวก็

เป็นเรื่องที่ส�าคญัที่สดุ จงึเข้าใจความรู้สกึของเนลสนัดี

ค�าตอบของเขาท�าให้เจเนท็ก้มหน้าลอบยิ้ม ตะวนัยงัไม่เปลี่ยน

ไปแม้แต่น้อย สมัยที่คบกันเขาแสดงออกถึงความรักที่มีต่อคนใน

ครอบครัวเสมอ และเธอจะน�าจุดนี้แหละพาตัวเองกลับเข้ามาในชีวิต

ของเขาอีกครั้ง ในเมื่อผู้ชายที่เธอเคยพึงใจที่สุดไม่ใช่แค่ชายหนุ่ม 

กระจอกๆ อย่างที่เคยคดิ แต่มีฐานะร�่ารวยเหนือกว่าเนลสันเสียด้วย

ซ�้าไป 

เมื่อมตีวัเลอืกที่ดอีย่างนี้แล้ว ท�าไมเธอจะต้องทนอยูก่บัสามแีก่ๆ 
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ต่อไปอีกเล่า สาวที่สวยแต่รูปคิดวางแผนการเป็นฉากๆ มองบุรุษ 

รปูงามที่อยู่ในหวัใจมาตลอดด้วยแววตาหมายมาด ยอมเดนิทางกลบั

ไปพร้อมสามแีต่โดยด ีแต่เธอจะกลบัมาที่นี่อกีครั้งอย่างแน่นอน!

เมื่อลับร่างสองสามีภรรยาไปแล้วตะวันก็ถอนใจเฮือก 

ใหญ่ด้วยความเหนด็เหนื่อย ยอมรบัว่าการได้พบกบัเจเนท็อกีครั้งมนั

รบกวนความรู้สึกของเขามากพอดู มันไม่ได้ทุรนทุรายด้วยความ

อาวรณ์แบบเก่า แต่รู้สกึคล้ายๆ กบัเสยีศกัดิ์ศร ีผู้หญงิคนนี้ท�าให้เขา

มองเหน็ความโง่เง่าของตนเองอยู่ร�่าไป 

ดังนั้นแทนที่จะตรงกลับบ้านอย่างเช่นทุกครั้ง เขากลับเลือกที่

จะเดินเอื่อยๆ ไปยังด้านหลังของโรงแรมตามล�าพังแทน ตอนนี้เขา

ต้องการอยูใ่นที่ที่ไม่มใีครคอยจบัจ้อง ไม่ต้องการอยูใ่นฐานะคณุใหญ่

ผู้สมบูรณ์แบบในสายตาของใครๆ แต่ต้องการปลดปล่อยอารมณ์ใน

ฐานะผู้ชายธรรมดาๆ คนหนึ่ง

แต่นั่นอาจจะเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดของคนที่มักจะ

ระมัดระวังตัวอยู่เสมออย่างตะวันก็เป็นได้ เพราะสุนัขลอบกัดอย่าง 

อนุพงษ์ย่อมเฝ้ารอโอกาสเช่นนี้อยู่ทุกขณะจิต ไม่เพียงแต่กิจการของ 

วงศ์สรุยิาเท่านั้นที่เขาอยากเล่นงาน แต่ชวีติของคนในตระกลูวงศ์สรุยิา

กเ็ช่นกนั เพราะถอืเป็นการตดัก�าลงัและข่มขวญัว่าสนิวฒันาไม่คดิจะ

ยอมแพ้ อะไรก็ตามที่จะท�าให้วงศ์สุริยาล่มจม อนุพงษ์ไม่ลังเลที่จะ

ลงมอื ดงันั้นความประมาทของตะวนัเพยีงครั้งเดยีวกท็�าให้เกดิเหตกุารณ์ 

ไม่คาดคดิขึ้นจนได้

“ระวงั!”

ยังไม่ทันที่ตะวันจะหันไปมองว่าน�้าเสียงหวานใสที่ตื่นตระหนก

นั้นดงัมาจากไหนร่างกายของเขากถ็กูร่างบอบบางของใครคนหนึ่งโถม

เข้ามาหาพร้อมกบัความปวดแปลบบรเิวณต้นแขนซ้าย แม้จะไม่ได้ยนิ
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เสยีงปืนแต่ตะวนักร็ู้ดวี่าตวัเองถูกยงิ! 

ชายหนุ่มพยายามจะทรงตวัลกุขึ้นดูว่าใครที่บงัอาจลอบกดัเขา

แต่ก็ท�าไม่ได้เพราะคนบนร่างไม่ยอมปล่อยให้กระดิกกระเดี้ย เอาแต่ 

ออกค�าสั่งให้เขาอยู่นิ่งๆ

“อยู่เฉยๆ อย่าโผล่หวัขึ้นมาส!ิ อยากตายหรอืไง”

‘ปัดโธ่!’

ตะวันอุทานอยู่ในใจเพราะน�้าเสียงของคนที่เข้ามาปกป้องเขา

นั้นสั่นเครือ บ่งบอกให้รู้ว่าเจ้าตัวหวาดกลัวเพียงใด และที่ส�าคัญ 

ถ้าเขาจะตายกค็งตายเพราะหายใจไม่ออก! เนื่องจากผูห้วงัดบีดเบยีด

หน้าอกหน้าใจของเธอเข้ากบัใบหน้าเขาเตม็ๆ สองแขนกก็อดศรีษะเขา

ไว้แน่นราวกับจะบังคับไม่ให้โงหัวขึ้นมา แล้วอย่างนี้เขาจะตามไป 

จบัตวัไอ้คนที่มนัมาลอบกดัเขาได้ยงัไงเล่า อยากจะบ้าตาย!

“มะ...มนัไปแล้ว” ผู้หวงัดกีระซบิตะกกุตะกกั

‘หา! ไปแล้ว?’

คนโดนกอดอุทานในใจอีกครั้งด้วยความขัดใจ ก่อนพลิกตัว

ปุบปับเอาคนที่ทาบทับอยู่ด้านบนกลับลงไปอยู่ใต้ร่างแข็งแกร่งของ 

ตวัเองบ้าง

เวลานั้นเองที่ ไอลดา คชานนท์ เหน็ใบหน้าของคนที่ตนเองช่วย

ไว้เต็มๆ ตา ผู้ชายที่ก�าลังจ้องเธอตาเขม็งอยู่นี้มีใบหน้าคมสันหาตัว 

จบัยาก เขามเีส้นผมสดี�าสนทิที่ตดัแต่งรบักบัใบหน้า ดวงตาสเีข้มจดั  

จมูกโด่งเป็นสนัสวยงามและรมิฝีปากหยกัสวยเกนิกว่าจะเป็นรมิฝีปาก

ของผู้ชาย หญงิสาวคดิอย่างเคลบิเคลิ้ม นกึดใีจที่ได้ช่วยเทพบตุรให้

พ้นจากเงื้อมมอืมจัจรุาช

พลนัความเคลบิเคลิ้มทั้งหลายของเธอกส็ะดดุลงและปลวิหาย

ไปกบัอากาศเมื่อเทพบตุรเปิดปากพูด 

“ขอบใจนะยายจุ้น”
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ตะวันพูดจบก็ผลุนผลันลุกขึ้นด้วยท่าทางเตรียมพร้อม กวาด

สายตาไปทั่วเพื่อค้นหาเป้าหมายแต่กไ็ม่พบ จนต้องสอบถามเอาจาก

คนที่เห็นคนร้ายเมื่อสักครู่ “เอาละลุกขึ้นมาได้แล้ว บอกมาสิว่าพวก

มนัไปทางไหน”

‘ยายจุน้’ ทรงตวัลกุขึ้นนั่งด้วยความงงงวย มองคนที่ตวัเองแอบ

คดิว่าเขาเป็นเทพบตุรเหมอืนเหน็ตวัประหลาดมาปรากฏกายตรงหน้า 

เมื่อกี้เธอคดิว่าตวัเองได้ช่วยชวีติผู้ชายคนนี้เอาไว้ แต่เขากลบัตอบแทน

ผู้มพีระคณุอย่างเธอด้วยการเรยีกว่ายายจุ้นอย่างนั้นหรอื!

ชายหนุม่ถอนใจเฮอืกใหญ่เมื่อแม่สาวตวัเลก็ตรงหน้าเอาแต่มอง

เขาด้วยสายตาแปลกๆ จึงซักไซ้เอาความอีกครั้ง “คุณไม่ใช่คนแรก

หรอกที่มีอาการแบบนี้ตอนเห็นหน้าผม แต่ยังไงก็ช่วยตั้งสติแล้วบอก

มาหน่อยสวิ่าไอ้พวกที่ยงิผมเมื่อกี้มนัไปทางไหน”

ไอลดากะพรบิตาปรบิๆ แล้วชี้มอืไปยงัทศิที่คนร้ายวิ่งหนไีปเมื่อ

เห็นว่าท�างานพลาดโดยยังไม่เปิดปากเอ่ยค�าใดออกมา เพราะยัง

อศัจรรย์ใจกบัพฤตกิรรมของชายหนุ่มตรงหน้าอยู่

ตะวนัล้วงโทรศพัท์ออกมาโทร. หาคนสนทิที่ถกูสั่งไม่ให้ตามเขา

มาเมื่อสกัครู่ทนัท ี“พชิติ ฉนัถูกลอบยงิ พวกมนัน่าจะหนไีปทางถนน

ด้านหลงัโรงแรม”

“คณุใหญ่เป็นอะไรมากหรอืเปล่าครบั!” พชิติอทุานด้วยความ

ตระหนกพลางคดิว่าเจ้านายไม่น่าปลกีตวัไปอย่างนั้นเลย เพราะช่วงนี้ 

พวกสนิวฒันามนัก�าลงัคลุ้มคลั่งเหมอืนหมาบ้า

“ไม่เป็นอะไรมากหรอก สั่งคนของเราให้ตามจบัตวัมนัมาให้ได้ 

อกีอย่าง...” ท้ายประโยคขาดหายไปเมื่อปรายตากลบัไปมองคนที่นั่ง

จุ้มปุ๊กอยู่ที่พื้น “มผีู้หญงิประหลาดๆ คนหนึ่งมาช่วยฉนัไว้ ตอนนี้นั่ง

จมกองขยะอยู่หลังโรงแรมนี่แหละ นายส่งคนมาดูหน่อยก็แล้วกัน... 

คณุน่ะชื่ออะไร” 
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ตะวนัสอบถามผู้หญงิประหลาดเพื่อที่จะได้สั่งการลูกน้องถูก

“ไอซ์” 

ไอลดาตอบโดยอัตโนมัติ เหลียวมองขยะที่ได้รับมอบหมาย 

ให้น�ามาทิ้ง แต่เวลานี้กระจายเกลื่อนกลาดอยู่รอบตัวพลางคิดถึง

เหตกุารณ์ที่เพิ่งผ่านมาสดๆ ร้อนๆ ขณะที่ก�าลงัจะไปปฏบิตัหิน้าที่ที่ได้

รบัมอบหมาย เธอเหน็ว่ามคีนยกปืนขึ้นเลง็ไปทางผูช้ายที่ก�าลงัหลบัตา

ทอดอารมณ์อยู่จึงเหวี่ยงถุงขยะในมือทิ้งแล้วกระโจนเข้าไปช่วยเขา

ทนัท ีผลกค็อื...เธอกลายเป็นผู้หญงิประหลาดที่นั่งจมกองขยะไปแล้ว

ในสายตาของนายงั่งนั่น!

“เธอชื่อไอซ์ มาจัดการชดเชยให้เธอตามสมควร” ตะวันสั่ง 

ลูกน้องเสร็จแล้วก็วางสายลง จากนั้นก็หันมาหาหญิงสาวอีกครั้ง 

“เดี๋ยวคนของผมจะมาที่นี่ ต้องการอะไรกบ็อกเขากแ็ล้วกนั ผมคงต้อง

ไปก่อน มเีรื่องที่ต้องจดัการ”

ตะวนัพดูจบกท็�าท่าจะผละไป แต่แล้วกช็ะงกัเท้าลงแล้วหนักลบั

ไปหาเธออีกครั้ง ถอนใจเฮือกใหญ่ก่อนจะเอ่ยปาก “อย่าลืมบอกให้

เขาจ่ายค่าซักแห้งให้คุณด้วยล่ะ หรือจะซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยก็ได้ ผม 

ไม่แน่ใจว่ากลิ่นมนัจะหายหรอืเปล่า มนัค่อนข้าง...เอ่อ...ค่อนข้างเหมน็

น่ะ”

ชายหนุ่มเอ่ยพร้อมทั้งท�าหน้าปั้นยากเมื่อนึกถึงกลิ่นขยะเมื่อ 

สักครู่ก่อนจะยักไหล่แล้วก็เดินจากไป ทิ้งให้ผู้หญิงประหลาดบวกกับ

ตวัเหมน็นั่งตกตะลงึอยู่เพยีงล�าพงั

ไอลดามองตามหลงัคนที่เดนิลิ่วๆ จากไปเหมอืนไม่อยากจะเชื่อ

หูตัวเอง เธอรู้ดีว่ากลิ่นขยะเปียกจากครัวของโรงแรมมันไม่น่าพิสมัย 

แต่เขามสีทิธิ์อะไรมาพูดกบัผู้มพีระคณุอย่างนี้!

“อตีาบ้า! อตีาคนเนรคณุ!” 

หญิงสาวได้แต่ตะเบ็งเสียงต่อว่าอยู่ตามล�าพัง กว่าคนของเขา
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จะมาถงึกไ็ม่รู้ว่าคนเนรคณุนั่นไปถงึไหนแล้ว 

เอาสิ! เธอจะเรียกค่าเสียหายให้เขาลืมไม่ลงเลยทีเดียว! เธอ

เข่นเขี้ยวอยู่ในใจ ตั้งใจจะไม่ขอพบเจอผู้ชายคนนี้อีก โดยไม่รู้เลยว่า

กงล้อแห่งโชคชะตาของเธอกบัเขาเริ่มหมนุแล้วนบัจากวนันี้เป็นต้นไป...
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‘ที่นี่ที่ไหนกันนะ’

อนงค์รัตน์ วงศ์สุริยา คุณผู้หญิงแห่งตระกูลวงศ์สุริยาถาม 

ตวัเองด้วยความสบัสน เพราะทกุสิ่งรอบกายช่างรางเลอืน เมฆหมอก

ปกคลมุจนมองแทบไม่เหน็สิ่งใด

‘คณุคะ’ อนงค์รตัน์พยายามเรยีกหาสาม ีเพราะรูส้กึหวาดกลวั

ยิ่งนกั แต่กไ็ร้เสยีงขานรบัอย่างเช่นทกุครั้ง

‘ใหญ่...เลก็’ นางเรยีกหาบตุรชายทั้งสองบ้าง ทว่าเสยีงที่ตอบ

กลับมากลับเป็นเสียงหัวเราะเยือกเย็นจนสติแทบขาดผึงด้วยความ

หวาดกลวั 

นายหญิงแห่งวงศ์สุริยาตัดสินใจหันหลังให้เสียงนั้นแล้ววิ่งหนี

จนสดุฝีเท้า แต่กด็ูเหมอืนว่าต้นเสยีงนั้นยงัคงไล่ตามมาตดิๆ

ร่างอวบท้วมสะดดุล้มลงในที่สดุ นางตดัสนิใจพลกิกายกลบัไป

มองว่าอะไรที่ไล่ตามมา ก่อนจะกรีดร้องสุดเสียงเมื่อรู้สึกคล้ายกับว่า

มมีอืข้างหนึ่งยื่นมากระชากหวัใจออกไปจากอก

“กรี๊ดดด!”

เสียงกรีดร้องของภรรยาที่จู่ๆ ก็ลุกพรวดขึ้นนั่งท�าให้ อาทิตย์ 

วงศ์สรุยิา ลมืตาขึ้นพร้อมทั้งลกุขึ้นไปโอบกอดเนื้อตวัที่ก�าลงัสั่นเทาของ

2
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อกีฝ่ายเอาไว้แน่น 

“คณุรตัน์ เป็นอะไรไป”

อนงค์รัตน์ซบหน้ากับอกกว้างของสามีด้วยความเสียขวัญ แม้

จะรู้แล้วว่าเหตุการณ์น่ากลัวเมื่อสักครู่เป็นเพียงแค่ความฝัน แต่ก็ยัง

อดกลวัไม่ได้ ยามตอบค�าถามสามนี�้าเสยีงจงึสั่นเครอื 

“ฉนัฝันร้ายค่ะ”

อาทิตย์ถอนหายใจด้วยความโล่งอกเมื่อรู้ว่าภรรยาเป็นอะไร  

หวัเราะน้อยๆ พร้อมทั้งปลอบโยน “โธ่ มนักแ็ค่ความฝันเท่านั้นเอง”

“แต่มันน่ากลัวมากเลยนะคะ มัน...มันเหมือนกับมีใครมา 

กระชากหวัใจของฉนัออกไปทั้งดวง”

“เอาเถอะ พรุ่งนี้เรากจ็ะได้ไปหาหลวงตา ไปท�าบญุอย่างที่คณุ

ชอบ เดี๋ยวก็จะสบายใจขึ้นเอง นอนเถอะนะ” อาทิตย์ปลอบภรรยา

พร้อมทั้งประคองให้นอนลงดงัเดมิ

อนงค์รตัน์เอนกายลงนอนแต่โดยด ีทว่าในหวัใจนั้นยงัคงหวาด

วติกกบัความฝันเมื่อสกัครู่ และตั้งใจแน่วแน่ว่าจะน�าเรื่องนี้ไปปรกึษา

หลวงตาคงให้จงได้

อนงค์รัตน์ก้มลงกราบเบญจางคประดิษฐ์อย่างงดงาม 

มารยาทอนังดงามแช่มช้อยของนางเรยีกสายตาชื่นชมจากคนเป็นสามี

ได้เป็นอย่างดี รวมถึงแววตาที่เปี่ยมด้วยความปรานีของภิกษุชราที่ 

นางก้มกราบด้วยเช่นกนั

“สบายดเีหรอโยม” หลวงตาคงทกัทายขึ้นก่อน

“สบายดคี่ะหลวงตา” อนงค์รตัน์เอ่ยอย่างนอบน้อม

“มาคราวนี้จะอยู่นานแค่ไหนล่ะ” หลวงตาคงถามต่อ

“คงไม่นานเท่าไรค่ะ ทางบ้านยงัมเีรื่องยุ่งๆ หลายอย่าง แต่ก็

อยากมากราบหลวงตาให้ได้ค่ะ”
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นายหญิงแห่งวงศ์สุริยามองพระภิกษุตรงหน้าด้วยแววตา 

ที่เปี่ยมล้นด้วยความกตัญญู เมื่อครั้งยังเด็กนางเคยประสบอุบัติเหตุ

จนกระดูกขาหักหลายท่อน แม้จะไปรักษาด้วยการแพทย์สมัยใหม่  

แต่ก็ไม่อาจเดินได้อย่างปกติ เธอเดินกะเผลกอยู่หลายเดือนจนมีคน

แนะน�าให้บิดามารดาพามารักษากับหลวงตา แทบไม่น่าเชื่อว่าการ

นวดน�้ามันของหลวงตาคงไม่ถึงสองเดือนจะท�าให้นางกลับมาเดินได้

ตามปกต ิตั้งแต่นั้นมาครอบครวัของนางกร็บัเป็นโยมอปัุฏฐากของท่าน

มาโดยตลอด

นอกจากท่านจะเชี่ยวชาญเรื่องการรักษาโรคกระดูกแล้ว เรื่อง

การท�านายทายทกัของท่านกแ็ม่นย�านกั อนงค์รตัน์คดิพร้อมทั้งปราย

ตามองไปยังสามี ครั้งหนึ่งหลวงตาคงเคยท�านายอนาคตนางให้บิดา

มารดาฟังว่า นางเป็นคนมวีาสนา เนื้อคูข่องนางนั้นจะเป็นคูท่ี่เสรมิส่ง

ให้นางมวีาสนาดชีนดิที่ใครๆ กค็งคาดไม่ถงึ ซึ่งกไ็ม่ผดิจากที่ท่านทาย

ทกัเอาไว้ หญงิสาวจากครอบครวัชนชั้นกลางธรรมดาๆ เวลานี้กลาย

เป็นภรรยาของชายที่ทรงอทิธพิลที่สดุคนหนึ่งของเมอืงไทย พลกิชวีติ

จากหน้ามอืเป็นหลงัมอื และครั้งนี้นางกห็วงัพึ่งค�าท�านายของหลวงตา

อกีครั้ง

“หน้าตาโยมดูไม่ค่อยดนีะ” หลวงตาทกัขึ้นจนอนงค์รตัน์สะดุ้ง

“ดฉินัฝันไม่ค่อยดคี่ะหลวงตา”

ภิกษุชราหรี่ตามองอนงค์รัตน์คล้ายเป็นเชิงถาม นางจึงค่อยๆ 

เล่าความฝันเมื่อค�่าคืนที่ผ่านมาให้ท่านฟังทุกบททุกตอนอย่างไม่ 

ขาดตกบกพร่อง แล้วจงึตบท้ายเป็นค�าถามด้วยน�้าเสยีงไม่สู้ดนีกั 

“ดิฉันไม่สบายใจเลยค่ะหลวงตา ฝันแบบนี้มันบอกเหตุอะไร

หรอืเปล่าคะ”

หลวงตาคงหลับตานิ่งอยู่ครู ่หนึ่งก่อนจะถอนหายใจลึกและ

ลมืตาขึ้นมาอกีครั้ง มองอนงค์รตัน์ที่นั่งหน้าตาไม่สบายใจแล้วจงึเอ่ย
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ขึ้นช้าๆ “มนัเป็นเรื่องของบรวิารที่อยู่รอบตวัโยม”

“บรวิาร?” นายหญงิแห่งวงศ์สรุยิาทวนค�าอย่างไม่เข้าใจนกั

“ใช่! บรวิารของโยม ใครกนัล่ะที่เป็นเหมอืนแก้วตาดวงใจของ

โยม” หลวงตาเอ่ยถามด้วยน�้าเสยีงเนบิช้า

ดวงตาของคนฟังเบกิกว้างขึ้น แก้วตาดวงใจของนางจะเป็นใคร

ไปไม่ได้นอกจากลูกๆ ทั้งสองคน นี่หมายความว่าเคราะห์กรรมครั้งนี้

มนัจะเกดิกบัลูกๆ ของนางอย่างนั้นหรอื จงึรบีละล�่าละลกัถามหลวงตา 

ทนัท ี

“คนไหนคะหลวงตา ลูกคนไหน”

หลวงตาคงถอนใจอีกครั้งก่อนตอบ “ยากที่จะบอกว่าคนไหน 

เพราะแต่ละคนมากน้อยต่างกนัไป”

“แล้วมทีางแก้ไหมคะหลวงตา” อนงค์รตัน์รบีสอบถามต่อไปอกี

“มันก็มีทางผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้าง แต่โยมต้องหาคนที่ช่วย

เกื้อหนนุให้เขาพ้นเคราะห์”

“ใครล่ะคะหลวงตา ใครจะมาเกื้อหนนุพวกเขา” อกคนเป็นแม่

ร้อนแทบระเบดิด้วยความเป็นห่วง ในขณะที่สามเีริ่มปลอบโยน

“ใจเยน็ๆ ก่อนคณุ”

“เยน็ไม่ได้หรอกค่ะ คณุไม่ได้ยนิเหรอคะ หลวงตาบอกว่าลกูเรา

ก�าลังมีเคราะห์” อนงค์รัตน์หันไปแหวใส่สามี แล้วจึงหันไปถาม 

หลวงตาอกีครั้ง “ใครคะหลวงตา ใครที่จะมาเกื้อหนนุลูกของดฉินัได้”

“คูข่องเขาไงล่ะโยม ที่จะมาช่วยเกื้อหนนุ ผ่อนหนกัให้เป็นเบา” 

หลวงตาคงเฉลยในที่สดุ

“คู่!” อนงค์รตัน์กบัสามอีทุานขึ้นมาพร้อมๆ กนั ลูกทั้งสองคน

ยงัไม่มใีครแต่งงานสกัคน ไม่มแีม้แต่คู่รกั พวกเจ้าตวัแสบมแีต่คู่นอน!

สองสามีภรรยาหันมาสบตากันอีกครั้ง เคราะห์ร้ายที่ยังไม่รู้ว่า

จะเกดิกบัลูกคนไหน อย่างนี้มติ้องเกณฑ์ให้ลูกทั้งสองคนแต่งงานกนั
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หมดทกุคนหรอือย่างไร อาทติย์คดิอย่างละเหี่ยใจ 

ต่างจากคนเป็นภรรยาที่คดิด้วยความมุ่งมั่น ความน่ากลวัของ

ความฝันเมื่อคนืนี้ท�าให้นางคดิว่าเตรยีมจบัลกูแต่งงานยงัดเีสยีกว่าต้อง

ทนรับความรู้สึกเหมือนถูกควักดวงใจออกไปอย่างนั้น นางไม่เคยคิด

ว่าค�าท�านายของหลวงตาเป็นเรื่องเหลวไหล เพราะพิสูจน์ด้วยตัวเอง

มาแล้วหลายครั้ง

ทันใดนั้นเอง โทรศัพท์ของอาทิตย์ก็มีเสียงเรียกเข้า หัวหน้า

ครอบครวัวงศ์สรุยิารบัสายแล้วสนทนาไม่กี่ประโยคกอ็ทุานลั่น “อะไร

นะ! ใหญ่ถูกลอบยงิอย่างนั้นเหรอ!”

ทุกคนในที่นั้นตกตะลึงพรึงเพริดกันไปหมด เพราะเคราะห์ที่

หลวงตาคงท�านายทายทักมาถึงเร็วกว่าที่คิด และก็คาดเดาไม่ได้เลย

ว่าจะหยดุแค่บตุรชายคนโตอย่างตะวนัหรอืไม่ ยิ่งเป็นอย่างนี้อนงค์รตัน์

กย็ิ่งปักใจเชื่อเรื่องค�าท�านายของหลวงตายิ่งขึ้นไปอกี เป็นตายอย่างไร

นางกต็้องเกณฑ์ให้ลูกๆ แต่งงานให้ได้! จะว่าไปกส็มควรมคีรอบครวั

ได้แล้ว เพราะแต่ละคนเอาแต่เอ้อระเหยลอยชายเป็นพ่อพวงมาลัย 

จนนางแอบคดิว่าคงไม่มโีอกาสได้อุม้หลาน งานนี้ถอืว่ายงิปืนนดัเดยีว

ได้นกสองตวั

ทั้งหมดกราบลาหลวงตาเพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ เร็วกว่า

ก�าหนดเดิม เพราะเป็นห่วงอาการของบุตรชายคนโต ต่อให้ทางโน้น

ยืนยันว่าไม่มีอะไรร้ายแรง แต่พวกเขาก็ไม่อาจแน่ใจอะไรจนกว่าจะ

เหน็กบัตาว่าตะวนัปลอดภยัดี

เมื่อกลับมาถึงบ้านที่กรุงเทพฯ สิ่งแรกที่สองสามีภรรยา

เลือกท�าก็คือเรียกลูกๆ ทั้งสองมาพบด่วน ตะวันพักอยู่ที่บ้านจึงไม่มี

ปัญหาเรื่องนี้ ส่วนพันแสงนั้นแทบจะเรียกได้ว่าไปฝังตัวอยู่ที่อู่ต่อเรือ 

แถมพอออกจากที่นั่นกม็กัจะเลอืกไปพกัที่คอนโดฯ ส่วนตวั เนื่องจาก
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ว่ากจิกรรมส่วนตวัแบบชายโสดอาจจะท�าให้มารดาระคายใจ แต่เมื่อ

ถูกเรียกพบเจ้าตัวเองก็ไม่ได้เกี่ยงงอน เพราะต้องการมาเยี่ยมอาการ

ของพี่ชายอยู่แล้ว 

แม้ว่าตะวันจะย�้าแล้วย�้าอีกว่าไม่ได้บาดเจ็บอะไรมากมาย 

กระสนุเพยีงแค่ถาก และกไ็ด้แจ้งอาการของตนเองให้ทกุคนทราบแล้ว 

จึงงุนงงอยู่ไม่น้อยที่มารดาท�าเหมือนว่ามันเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย

จนต้องเรียกพันแสงกลับมา ทั้งที่โดยปกติอีกฝ่ายก็มักจะพยายาม 

หาเวลากลบัมาที่บ้านทกุเดอืนอยู่แล้ว

ตะวนันั่งครุน่คดิเกี่ยวกบัท่าทเีป็นกงัวลที่มากผดิปกตขิองมารดา

อยู่เงยีบๆ เพราะคดิว่าหากเป็นปกตท่ิานกค็งไม่อยากจะให้พนัแสงมา

รบัรู้เรื่องพวกนี้นกั เพราะรู้ดวี่าฝ่ายนั้นใจร้อน เรื่องอาจจะเลยเถดิไป

กันใหญ่ แต่คราวนี้กลับยืนกรานว่าต้องมาให้ได้จึงน่าสงสัยไม่น้อย 

ทว่าแม้จะสงสัยแต่ก็ไม่ได้เอ่ยปากถามบุพการีทั้งสองแต่อย่างใด  

การเป็นลูกชายคนโต แถมยังมีคนใต้ปกครองอีกไม่ใช่น้อย ส่งผลให้

เขากลายเป็นคนหนุ่มที่คิดและท�ามากกว่าพูด ชายหนุ่มถอนหายใจ

อย่างเบื่อหน่ายเมื่อแว่วเสยีงทกัทายเรงิร่ามาแต่ไกล

“สวสัดคีรบัทกุคน” พนัแสงเดนิยิ้มแฉ่งมาแต่ไกล พอมาถงึกร็บี

ท�าความเคารพบิดา แล้วหันไปหอมแก้มมารดาเพื่อเอาอกเอาใจ 

“คดิถงึจงัเลยครบัแม่”

“นี่! เราอย่าเอาหนวดรกๆ นั่นมาถูหน้าแม่นะ แล้วคดิถงึแบบ

ไหนถึงไม่มาค้างที่บ้านบ้างฮึตาเล็ก แล้วดูสิ! นี่เสื้อผ้าอะไรของเรา  

ซกับ้างหรอืเปล่า รู้ตวัไหมว่าสภาพเราน่ะยิ่งกว่ากลุแีถวท่าเรอืเสยีอกี” 

อนงค์รัตน์บ่นกระปอดกระแปดเมื่อส�ารวจสารรูปบุตรชายที่แทบ 

ไม่เหลอืเค้าทายาทคนเลก็แห่งวงศ์สรุยิา 

“เมื่อคนืกว่าผมจะเลกิงานกด็กึมาก เลยไม่อยากกลบัมารบกวน 

แม่” คนถกูซกัฟอกแก้ตวัไปตามเรื่อง แต่เมื่อส�ารวจสายตาของสมาชกิ
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ในครอบครวัแล้วกพ็บว่าไม่มใีครเชื่อนกัจงึรบีเปลี่ยนประเดน็ไปอกีทาง 

“แล้วนี่พี่ใหญ่เป็นยงัไงบ้างครบั”

“ดีขึ้นเยอะแล้ว ความจริงฉันไม่ได้เป็นอะไรหนักหนาเลย  

ตอนนี้ก็ก�าลังสงสัยเหมือนกับแกนั่นแหละว่าตกลงพ่อกับแม่เรียก 

พวกเรามาท�าไม” ตะวันตอบเรียบเรื่อยตามบุคลิก พลางหันไปมอง

บพุการอีย่างไม่เข้าใจนกั

อาทิตย์สบตากับภรรยาแวบหนึ่งคล้ายจะส่งสัญญาณให้เธอ

เป็นคนพูดกบัลูกๆ อนงค์รตัน์จงึเริ่มเกริ่นถงึเรื่องที่ท�าให้ไม่สบายใจ 

“ใหญ่กับเล็กรู้ใช่ไหมว่าแม่เพิ่งกลับจากไปกราบหลวงตาคง

เหมอืนทกุปี”

สองพี่น้องพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ รู้ดีว่ามารดาจะไปท�าบุญที่วัด

ของหลวงตาคงซึ่งอยู่ในจงัหวดัทางภาคอสีานทกุปี เพราะท่านเคารพ

นับถือหลวงตาคงมาก พวกเขาเองหากปีไหนที่ใครมีเวลาว่างตรงกับ

ท่านกจ็ะตดิสอยห้อยตามไปด้วยเช่นกนั

“คืนก่อนที่แม่จะไปพบหลวงตาแม่ฝันร้าย มันน่ากลัวมากเลย

จ้ะ” อนงค์รตัน์เล่าความฝันของตนให้บตุรชายทั้งสองฟัง

ตะวนักบัพนัแสงหนัมาสบตากนัเมื่อมารดาพดูถงึเรื่องความฝัน 

เพราะงนุงงว่ามนัเกี่ยวข้องอะไรกบัพวกเขา แต่ความที่รกัมารดามาก 

อีกทั้งใบหน้าซีดเผอืดนั้นท�าให้ทราบว่าท่านกังวลใจเกี่ยวกับความฝัน

นั้นจรงิๆ จงึสงบใจฟังต่อไป ทั้งที่ความสงสยัยงัเตม็เปี่ยม

“แม่เอาเรื่องความฝันไปปรึกษากับหลวงตา ท่านบอกแม่ว่า

ความฝันนี้มนัชี้เหตไุปที่บรวิารของแม่ซึ่งกค็อืลกูๆ นั่นเอง โธ่...ท่านพดู

ยงัไม่ทนัขาดค�าใหญ่กโ็ดนยงิ ใจแม่จะขาดแล้วรู้ไหมลูก” อนงค์รตัน์

คร�่าครวญเสยีงสั่น

พนัแสงหนัขวบัไปจ้องพี่ชายเขมง็ราวกบัจะโทษว่าใครกนัที่เป็น

ตวัการท�าให้มารดาเป็นทกุข์ ท�าเอาตะวนัขยบัตวัด้วยความอดึอดัใจ 
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“ผมปลอดภยัแล้วครบัแม่ ไม่มอีะไรหรอกครบั อย่ากงัวลใจไป

เลย” เขารบีปลอบโยนมารดาเพราะถูกน้องชายใช้สายตากดดนั

อนงค์รัตน์ส่ายหน้าไปมาเป็นท�านองปฏิเสธพร้อมทั้งเอ่ยต่อไป

อกี “แม่ท�าไม่ได้หรอกลูก จะให้แม่เลกิกงัวลได้ยงัไง ถ้าลูกๆ อยากให้

แม่เลกิกงัวลกต็้องท�าตามที่หลวงตาแนะน�าแม่มา”

“หลวงตาท่านว่ายังไงบ้างครับแม่” พันแสงถามขึ้นมาบ้าง 

เพราะเป็นห่วงอาการของมารดาอยู่ไม่น้อย ท่านดูวติกกงัวลจรงิๆ

“หลวงตาท่านบอกว่าลูกๆ ของแม่ก�าลังมีเคราะห์ แต่ก็ยัง 

ไม่รู้ว่าใครจะมากน้อยยังไง ทางที่ดีควรจะหาทางผ่อนหนักเป็นเบา”  

อนงค์รตัน์เล่าให้ฟัง มองลูกๆ อย่างขอร้องและมคีวามหวงั

“เราจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ยังไงกันล่ะครับแม่” ตะวันถาม

มารดาอย่างงนุงงบ้าง

“นั่นน่ะส”ิ พนัแสงคดิว่าเคราะห์กรรมมนัไม่ใช่สนิค้าจะไปผ่อน

ได้ยงัไง หนุ่มสมยัใหม่อย่างเขายิ่งคดิกย็ิ่งงง

“ได้สจิ๊ะ หลวงตาบอกแม่ว่าได้” อนงค์รตัน์ยงัย�้าอกีครั้ง

“งั้นแม่ก็บอกพวกเรามาเถอะครับ อะไรที่ท�าให้แม่สบายใจ 

พวกเรากย็นิดที�าทั้งนั้นแหละครบั” ตะวนัเอ่ยขึ้นมาอกีครั้ง มองมารดา

อย่างแสนรกั อะไรที่ท�าให้ท่านสบายใจพวกเขาย่อมไม่ปฏเิสธ

อนงค์รัตน์ยิ้มอย่างยินดีพร้อมทั้งหันไปสบตาสามีด้วยแววตา

สกุใส ส่วนอาทติย์กย็ิ้มกว้างแต่แววตาเต้นระรกิด้วยความข�า เพราะ 

รู้ว่าอีกหน่อยบรรดาลูกๆ จะยิ้มไม่ออก เขาเป็นคนที่ไม่ได้เชื่อเรื่อง 

ดวงชะตานักแต่ก็ไม่อยากขัดใจภรรยา อีกอย่างเขาก็ต้องการให้ลูกๆ 

เป็นฝั่งเป็นฝาเสียที แม้จะไม่เชื่อแต่ก็ไม่ลบหลู่ กันไว้ย่อมดีกว่าแก้  

งานนี้มแีต่ได้กบัได้! จงึส�าทบัลูกชายเอาไว้ก่อน 

“พวกแกจ�าไว้นะว่าพูดอะไรออกมา อย่าได้คิดกลับค�าเป็น 

อนัขาด ต้องช่วยกนัท�าให้แม่เขาสบายใจ รู้ไหม”
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ทั้งคู่พยกัหน้ารบัโดยพร้อมเพรยีงกนั ไม่เว้นแม้แต่พนัแสงที่มกั

จะเกเรเฉไฉเป็นประจ�า นั่นท�าให้บุพการีทั้งสองพอใจเป็นอย่างยิ่ง  

คนเป็นแม่จงึเอ่ยสิ่งที่ต้องการออกไปในที่สดุ 

“หลวงตาบอกแม่ว่าคนที่จะมาช่วยผ่อนเคราะห์ของลกูๆ ให้เบา

ลงกค็อืคนที่จะมาเป็นคูช่วีติจ้ะ แม่กเ็ลยอยากให้ลกูๆ แต่งงานกนัเสยีท ี

ถอืว่าเหน็แก่แม่นะจ๊ะ”

“แต่งงาน!” ตะวนัอทุานออกมาสดุเสยีง

พันแสงที่ก�าลังดื่มน�้าถึงกับส�าลักพรวดด้วยความตกใจ รีบหัน

ไปถามมารดาเสยีงหลง ไม่สนใจความเลอะเทอะของตนเอง 

“แต่งงานเหรอครับแม่! แต่งงานเพื่อช่วยไม่ให้เคราะห์ร้าย?” 

จอมแสบรบีถาม ดวงตาเบกิกว้างเหมอืนไม่อยากจะเชื่อในสิ่งที่ได้ยนิ

“ใช่จ้ะ แต่งงาน!” ผู้เป็นแม่ย�้าอกีครั้ง เล่นเอาลูกๆ หนัมองกนั 

เลิ่กลั่กกบัไอเดยีบรรเจดิของหลวงตาคงที่พวกเขาไม่เคยคาดคดิ

“แต่...แต่พวกเราไม่มีแฟน และที่ส�าคัญยังไม่อยากแต่งงาน” 

พนัแสงรบีโบกไม้โบกมอืปฏเิสธยกใหญ่

“แต่มนัจะช่วยให้ลูกๆ ปลอดภยันะ” อนงค์รตัน์เริ่มขึ้นเสยีง

“แม๊...” พนัแสงเรยีกมารดาเสยีงสงู แถมยงัลากเสยีงยาวเหยยีด

ก่อนจะรบีหาทางชิ่งก่อนใคร “แม่ดอูะไรนี่สคิรบั หน้าใสเปล่งประกาย

ออร่าอย่างผมน่ะเหรอเหมอืนคนก�าลงัจะมเีคราะห์ พี่ใหญ่เลยครบัแม่ 

เมื่อกี้ผมเหน็พี่ใหญ่พดูก่อนใครเลยว่าจะตามใจแม่ ผมไปก่อนนะครบั 

ความจริงที่เรือดูเหมือนจะมีปัญหา ดูสิดู๊! ผมมาทั้งชุดท�างานเลย 

น�้าท่ายังไม่ได้อาบ ทุ่มเทให้กิจการของครอบครัวขนาดนี้ผมยังไม่มี

เวลาคิดเรื่องแต่งงานหรอก ปรึกษากันไปก่อนนะครับ พี่ใหญ่จะแต่ง

วนัไหนค่อยส่งข่าวให้ผมรู้อกีท ีไปละครบั”

พดูจบกโ็กยอ้าวแบบไม่เหลยีวหลงั ไม่สนใจคนที่ถกูยดัเยยีดให้

แต่งงานก่อน ซึ่งนั่งตะลงึตาค้างกบัการเอาตวัรอดแบบซึ่งๆ หน้าของ
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น้องชาย พอตั้งสตไิด้กต็ะโกนไล่หลงัแบบไม่ออมเสยีง 

“ไอ้เลก็! ไอ้เวร!”

คนถกูด่าไม่สนใจรบีปรี่ไปที่รถแล้วขบัออกไปหน้าตาเฉย ไม่สนใจ 

แม้แต่เสยีงเรยีกตามหลงัของมารดา 

“เลก็! กลบัมาก่อน! แม่บอกให้กลบัมาก่อน”

เมื่อท�าอะไรจอมกะล่อนไม่ได้กห็นัมาไล่เบี้ยเอากบัตะวนัที่ก�าลงั

ท�าหน้าป้ันยาก เพราะก่อนจากไปพนัแสงได้ทิ้งระเบดิลูกใหญ่เอาไว้ให้ 

และกไ็ม่ผดิจากที่คาดนกั 

ใบหน้าหล่อเหลาเหยเกเมื่อมารดาหันมาคว้าแขนเอาไว้แน่น

พร้อมทั้งเอ่ยเสียงเขียว “เมื่อกี้ใหญ่บอกว่าเต็มใจที่จะท�าตามใจแม่ 

ใช่ไหม!”

“เอ่อ...เอ่อ...” ตะวนัถงึกบัอกึอกัพดูไม่ออก แต่กย็งัไม่หน้าด้าน

เท่าน้องชายที่ใช้วิธีวิ่งหนีไปดื้อๆ จึงพยายามควบคุมสติแล้วเอ่ยกับ

มารดาเรยีบๆ เหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น “ผมคงต้องขอตวัก่อนนะครบั 

พอดมีปีระชมุ”

ชายหนุม่ลกุขึ้นทนัท ีค้อมศรีษะให้บดิามารดานดิหนึ่ง แล้วเดนิ

จากไปด้วยบคุลกิเรยีบเรื่อย ทว่าในใจเต้นระทกึ อทุานเอะอะอยู่ในใจ 

‘แต่งงานบ้าบออะไรกนัเล่า เรื่องแบบนี้มนับ้าชดัๆ!’

แต่ถึงจะหนีก็ไม่รอดอย่างที่คิด เพราะมารดายังคงส่งเสียงไล่

หลงัมา “ใหญ่ แม่ได้ข่าวมาว่าคนที่ช่วยลูกไว้เป็นผู้หญงิ”

ดวงตาคู่คมของตะวันไหวแวบหนึ่งเมื่อนึกถึงดวงตาใสกระจ่าง

ของคนที่มารดาพูดถงึ แล้วจงึเอ่ยตอบท่านเสยีงเรยีบ “ใช่ครบั”

“แม่อยากพบเธอจ้ะ”

“เพื่ออะไรครบั” ชายหนุ่มถามมารดาด้วยน�้าเสยีงระแวดระวงั

“แหม...เธอมบีญุคณุต่อลกู แม่กค็วรพบปะเพื่อขอบใจเธอไม่ใช่

เหรอจ๊ะ”
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ตะวนัถอนหายใจอย่างโล่งอกก่อนจะตอบ “เดี๋ยวผมจะให้เลขาฯ  

ตดิต่อให้กแ็ล้วกนันะครบั” 

ชายหนุม่พดูจบกห็นัหลงัเดนิออกจากห้องไปตามที่ตั้งใจแต่แรก

โดยไม่รู้เลยว่ามารดามองตามไปด้วยสายตาหมายมาดเพยีงใด

“ผมบอกคณุแล้วว่าการจะจบัสองคนนัน้แต่งงานมนัไม่ใช่

เรื่องง่าย” อาทิตย์เปรยกับภรรยายิ้มๆ เพราะคาดเดาค�าตอบของ 

บตุรชายไว้อยู่แล้ว

อนงค์รตัน์ถอนใจเฮอืกใหญ่เมื่อฟังสามพีดูจบ นางเองกร็ูเ้ช่นกนั

ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่คิดจะละความพยายาม ดวงตาของหญิง 

สูงวัยฉายแววครุ่นคิดอยู่ตลอดเวลา ก่อนจะค่อยๆ เอ่ยสิ่งที่คิดอยู่ 

ในใจให้อกีฝ่ายทราบ

“ใช่ว่าฉันไม่รู้จักนิสัยลูกเรานะคะคุณ ฉันเลี้ยงมาเองกับมือ  

แล้วที่ฉันพยายามเคี่ยวเข็ญให้ตาใหญ่กับตาเล็กแต่งงานก็ไม่ใช่แค่

เพราะเรื่องที่หลวงตาท่านทกัมาเท่านั้นหรอกนะคะ”

ค�าพดูของภรรยาท�าให้อาทติย์เลกิคิ้วด้วยความแปลกใจ เพราะ

ไม่คิดว่าภรรยาจะมีเหตุผลอื่นอีก จึงเอ่ยปากสอบถามต่อไป “คุณ

หมายความว่ายงัไง”

“ฉันเรียกพิชิตมาถามแล้วค่ะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นได้ยังไง เขาไป

ไหนถงึได้ปล่อยให้เกดิเรื่องอย่างนั้นกบัลูกเราได้”

ค�าตอบของภรรยาท�าให้คนฟังพยกัหน้านดิๆ รูส้กึว่าบางทคีวาม

ละเอียดลออของผู้หญิงก็ช่วยให้มองอะไรรอบคอบขึ้นเช่นกัน ส่วน

ตนเองนั้นเมื่อลูกยนืยนัว่าไม่ได้เป็นอะไร และเป็นฝ่ายปลกีตวัออกไป

ตามล�าพงัหาใช่ความบกพร่องของคนสนทิกไ็ม่ได้ตดิใจที่จะซกัไซ้อะไร

มากนกั เพราะต่างกร็ู้กนัดทีกุคนว่าศตัรูของวงศ์สรุยิาคอืใคร 

เรื่องนี้ก็คงเป็นฝีมือของพวกนั้นอีกเช่นกัน จึงมัวแต่คิดหาวิธี
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ป้องกนัไม่ให้เกดิเหตซุ�้า จนลมืนกึถงึเรื่องอื่นๆ ไป กระทั่งภรรยาเอ่ย

ขึ้นมาจึงฉุกคิดว่าหากพิชิตอยู่ด้วย พวกนั้นก็คงลงมือได้ไม่ง่ายนัก  

ชายหนุ่มคนนั้นมองเผนิๆ คล้ายจะเป็นเพยีงเลขานกุารของตะวนั แต่

แท้ที่จริงแล้วยังควบต�าแหน่งบอดีการ์ดไปด้วย เพราะระยะหลังมานี้

ฝ่ายตรงข้ามมกัใช้วธิสีกปรกเสยีเป็นส่วนมาก

“แล้วตกลงคณุได้เรื่องอะไรเพิ่มมาอกี”

“วนัที่เกดิเรื่อง ตาใหญ่เจอกบัผูห้ญงิที่ชื่อเจเนท็ค่ะ” อนงค์รตัน์

ตอบค�าถามของสามแีล้วถอนหายใจยาวเหยยีด

“คณุว่าอะไรนะ!” อาทติย์อทุานเหมอืนไม่อยากจะเชื่อ

“เจเนท็ค่ะ ลกูเราเจอผูห้ญงิคนนั้น” อนงค์รตัน์ย�้าอกีครั้ง สบตา

กบัสามดี้วยความไม่สบายใจนกั

คราวนี้กลายเป็นอาทิตย์บ้างที่เป็นฝ่ายถอนหายใจเฮือกใหญ่

เพื่อระบายความเครียด แน่นอนว่าทั้งเขาและภรรยาย่อมไม่มีทาง 

ลืมชื่อของผู้หญิงที่ท�าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ต่อบุตรชาย

คนโตได้อย่างแน่นอน ก่อนหน้านี้ตะวนัเป็นเดก็หนุ่มที่มองโลกในแง่ด ี

ร่าเริงแจ่มใส อาจจะเรียกได้ว่าขี้เล่นพอๆ กับพันแสงด้วยซ�้าไป แต่ 

หลงัจากจบการศกึษามาจากอเมรกิา ลูกชายของพวกเขากเ็ปลี่ยนไป

โดยสิ้นเชงิ 

ตะวันกลายเป็นคนพูดน้อย เงียบขรึม และดูเหมือนจะไม่เชื่อ

เรื่องความรกัอกีเลย ท่าทซีึ่งเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชงิของบตุรชายท�าให้เขา

กับภรรยาต้องสืบหาสาเหตุที่แท้จริง จึงได้รู้เรื่องของเจเน็ทในที่สุด  

แล้วกไ็ด้แต่หวงัว่าสกัวนัหนึ่งบตุรชายจะลมืเรื่องนี้ และเริ่มต้นกบัใคร

สกัคน แต่กลบักลายเป็นว่าตะวนัไม่ยอมคบหากบัใครจรงิจงั ใช้ชวีติ

ชายโสดแบบไม่คดิจะผูกพนัหรอืลงหลกัปักฐาน ท�าเอาเขากบัภรรยา

ที่คอยลุ้นให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาหนกัใจอยู่ไม่สร่าง

“พวกเขาไปเจอกนัได้ยงัไง” อาทติย์ถามภรรยาเสยีงแผ่ว
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“เห็นว่าเธอเป็นภรรยาของมิสเตอร์ซาร์เดสค่ะ” อนงค์รัตน์ 

ตอบสามดี้วยสหีน้าไม่สู้ดนีกั แล้วจงึเล่าเรื่องที่ทราบมาให้สามฟีังต่อ 

“เหน็พชิติว่าพอเจรจากนัเสรจ็ตาใหญ่กข็อแยกตวัไปเดนิเล่น สั่งพชิติ

ว่าไม่ต้องตามไป จนเกดิเรื่องอย่างที่เรารู้ๆ กนันี่แหละค่ะ”

อาทิตย์ถอนใจอีกรอบเมื่อฟังเรื่องราวจากภรรยาจบลง เขา 

ไม่แน่ใจนักว่าความรู้สึกของลูกชายที่มีต่ออดีตคนรักเป็นอย่างไร แต่

ค�าว่า ‘รกัแรก’ มนักม็คีวามหมายพอสมควร เขาคดิว่าส�าหรบัตะวนั

มนัคงเป็นเหมอืนกบัแผลที่อกัเสบอยู่ภายใน แม้ภายนอกจะดูเหมอืน

หายสนทิดแีล้ว แต่เมื่อใดที่ไปสะกดิถูกกจ็ะเจบ็แปลบขึ้นมาอกี 

ในฐานะที่เป็นผู้ชายเหมอืนกนัเขาคดิว่าพอจะเข้าใจบตุรชายอยู่

บ้าง ความที่เป็นคนหนุม่ที่เพยีบพร้อมมาตั้งแต่เกดิ แม้ว่าตอนที่ไปอยู่

อเมริกาบุตรชายจะไม่ได้เปิดเผยฐานะของตัวเอง แต่ความทะนงตน

ย่อมมีอยู่ภายใน การที่ถูกคนรักทอดทิ้ง แถมคู่แข่งยังเป็นชายสูงวัย

ขนาดนั้น ความรู้สึกเสียหน้าและอับอายย่อมมีอย่างแน่นอน มันคง

เป็นปมที่ยงัอยู่ในใจของตะวนัอย่างไม่อาจสลดัทิ้ง เจ้าตวัถงึยงัไม่คดิ

ที่จะเริ่มต้นกบัใครใหม่อกีเลย

“ฉันคิดว่าเคราะห์ของตาใหญ่นี่ไม่ใช่อะไรหรอกค่ะ แค่ผู้หญิง

คนนี้กลบัมาอกีครั้งกถ็อืว่าเป็นเคราะห์แล้ว ดูเอาเถอะค่ะ พบกนัปุ๊บก็

มเีรื่องให้เจบ็เนื้อเจบ็ตวัป๊ับ” อนงค์รตัน์หยดุพดูนดิหนึ่ง สบตากบัสามี

แล้วจึงเอ่ยต่อไปอีก “ฉันคิดว่าคุณก็คงจะไม่ลืมเหมือนกันว่าอะไรที่

ท�าให้ลูกเรากลายเป็นแบบนี้ คณุอาจจะคดิว่าฉนัเหลวไหล แต่ฉนัคดิ

ว่าเคราะห์ที่หนักที่สุดของตาใหญ่ก็คือการได้พบกับผู้หญิงคนนี้แหละ

ค่ะ”

“ผมไม่ได้คดิว่าคณุเหลวไหล แต่กอ็ย่างที่บอกนั่นแหละ คณุก็

รู้ว่าการจะกล่อมเจ้าสองคนนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย”

“ฉนัเองกท็ราบค่ะ และกไ็ม่ได้คดิว่าจะบงัคบัให้ลกูแต่งงานทนัที
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หรอืฝืนใจให้เขาลงเอยกบัคนที่ไม่ได้รกั ฉนัแค่อยากให้มใีครสกัคนมา

ดงึความสนใจของลกูเราออกจากผูห้ญงิคนนั้นบ้าง ให้เขาได้คบหาหรอื

เรยีนรู้คนอื่นบ้าง ฉนัไม่อยากให้ผู้หญงิเพยีงคนเดยีวมาท�าให้ตาใหญ่

มองโลกในแง่ร้ายอย่างนี้” คนเป็นแม่เปรยด้วยความหนักอก ยิ่งพูด 

น�้าเสยีงกย็ิ่งแผ่วลง 

“แต่ถ้าท�ายงัไงกแ็ล้วเขายงัไม่รกัไม่ชอบกนั ฉนักไ็ม่คดิจะบงัคบั

ให้ลูกแต่งงานหรอกค่ะ บอกตามตรงนะคะ ฉันไม่เชื่อหรอกค่ะว่า 

ตาใหญ่จะลืมเรื่องนี้ไปได้สนิทใจ ไม่อย่างนั้นก็คงไม่เกิดเรื่องอย่างนี้

ขึ้นมาหรอก” อนงค์รตัน์อธบิายสิ่งที่ตนเองคดิอยูใ่ห้สามฟัีงอย่างหมด

เปลอืก

“ผมกค็ดิว่าเรื่องนี้ยงัมผีลกบัลูกเราพอควร” อาทติย์ออกความ

เหน็พร้อมทั้งพยกัหน้านดิๆ เป็นเชงิเหน็ด้วย

“ก็นี่แหละค่ะที่ท�าให้ฉันต้องยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดกับลูกๆ ถึงมัน

จะดูเหลวไหลกเ็ถอะ แต่จะให้พูดกบัตาใหญ่ตรงๆ กไ็ม่ได้ ประเดี๋ยว

จะโมโหโทโสขึ้นมาอกี แล้วกเ็อาแต่ยนืกรานว่าไม่ได้คดิอะไรแล้วตาม

ประสาคนปากแข็งนั่นแหละ สู้บอกว่าหลวงตาคงแนะน�ามายังจะดี 

เสียกว่า ฉันยอมให้ลูกคิดว่าฉันเหลวไหลยังดีเสียกว่าไปสะกิดแผล 

ในใจเขา”

“คุณรัตน์” เขาเรียกภรรยาอย่างอ่อนโยน ซาบซึ้งใจที่ตนเอง

เลอืกคู่ชวีติไม่ผดิ ภรรยาอาจจะดูบอบบางจนทั้งเขาและลูกยกให้เป็น

ที่สดุของหวัใจ ยกไว้ให้เป็นที่หนึ่งและแทบจะไม่เคยขดัใจ แต่ที่จรงิแล้ว

อนงค์รัตน์นั้นมองทุกอย่างได้ลึกซึ้งและเฉียบแหลมเสมอ และมักจะ

คดิถงึลูกและสามกี่อนตวัเองทกุคราวไป

“ส่วนตาเล็ก” นางเอ่ยถึงบุตรชายคนเล็กแล้วถอนใจอีกรอบ 

สบตากบัสามดี้วยความอ่อนใจ “กอ็ย่างที่เราเหน็ๆ กนัอยู่นี่แหละค่ะ 

มทุะลเุหลอืเกนิ ฉนัคดิว่าเผลอๆ เคราะห์ที่หลวงตาท่านพูดนี่จะเอยีง



ยามาระตี  39   

ไปทางตาเลก็เสยีด้วยซ�้า ฉนัอยากจะให้มใีครดงึเขาไว้ได้บ้าง เผื่อว่า

มีพันธะกับใครแล้วจะท�าให้เขาคิดได้ว่าจะท�าตัวบ้าดีเดือดแบบเดิม 

ไม่ได้”

คราวนี้ชายสูงวยัยิ้มนดิๆ เมื่อนกึถงึลูกชายคนเลก็ แน่นอนว่า

อนงค์รตัน์ย่อมรูจ้กัลกูทกุคนเป็นอย่างด ีพนัแสงนั้นเลอืดร้อนจรงิอย่าง

ที่ทกุคนรู้ แต่คนภายนอกอาจจะไม่ทราบว่าจรงิๆ แล้วลูกชายคนเลก็

ของเขาเป็นคนใจอ่อนและขี้สงสาร แน่นอนว่าหากมีพันธะกับใคร  

เจ้าตัวแสบก็คงจะเพลาๆ ลงบ้าง เพราะกลัวฝ่ายหญิงจะเป็นหม้าย

ขันหมากไปเสียก่อน และดูเหมือนว่าฝ่ายนั้นก็จะรู้จุดอ่อนของตัวเอง

ดจีงึพยายามไม่ผูกพนักบัใครเป็นพเิศษ คบหาแต่กบัผู้หญงิที่รกัสนกุ

เหมือนกันเท่านั้น ซ่อนความอ่อนโยนของตนเองเอาไว้ภายใต้ท่าที

เกกมะเหรกเกเรที่คนอื่นๆ เหน็จนชนิตา

“แล้วคุณจะไปหาผู้หญิงที่ทนลูกๆ เราได้มาจากไหน คนที่จะ

ทนความเย็นชาของตาใหญ่ได้ ไหนจะคนที่ต้องทนความห่ามของ 

ตาเลก็อกี มนัไม่ง่ายเลยนะ” อาทติย์เปรยขึ้นมาบ้าง

“ส�าหรับตาใหญ่นี่คงต้องมองๆ หาไปก่อนค่ะ ลูกเรามีปัญหา

เรื่องความเชื่อใจเพราะเคยถูกหักหลังมา มันก็ยากพอสมควรนะคะ 

เพราะตอนนี้แกปักใจไปแล้วว่าผู้หญิงที่ให้ความสนใจตัวเองน่ะเป็น

เพราะเขาคือ ตะวัน วงศ์สุริยา ไม่ได้สนใจตัวตนที่แท้จริงของเขา  

ฉนัเองกก็ลุม้เหมอืนกนัค่ะ แต่กจ็ะพยายามมองๆ หาด ูเราคงต้องช่วย

กนันะคะ”

คนเป็นพ่อขมวดคิ้วมุ่นเพราะไม่รู้จะไปมองหาว่าที่ลูกสะใภ้ได้

จากที่ไหน เพราะแวดวงรอบๆ ตวักล็้วนแต่เป็นบตุรสาวของเพื่อนนกั

ธุรกิจ ตะวันคงมองการคบหากับผู้หญิงเหล่านั้นไปในเชิงธุรกิจเสีย

มากกว่า แล้วจะหาใครกนัล่ะที่ไม่มองบตุรชายเขาด้วยสายตาลุม่หลง

มาแต่แรก 
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คนแบบนี้แหละที่จะดึงดูดตะวันเข้าไปหาได้ เพื่อที่จะเข้าไป

ค้นหาว่าจรงิหรอืว่าเงนิซื้อผู้หญงิคนนั้นไม่ได้ตามนสิยัชอบเอาชนะ เขา

รูจ้กันสิยับตุรชายดเีช่นกนั ผูห้ญงิที่จะได้หวัใจของตะวนัไปครอบครอง

ต้องพสิจูน์ตวัเองในข้อนี้ให้ได้ แต่กร็ูเ้ช่นกนัว่าหาผู้หญงิแบบนั้นได้ยาก 

เพราะผู้หญิงแต่ละคนที่บุตรชายของเขาพาตัวเองเข้าไปพิสูจน์ล้วน

พ่ายแพ้ในข้อนี้ เงนิมนัเปลี่ยนคนมานกัต่อนกัแล้ว นั่นยิ่งท�าให้ตะวนั

ปักใจในความคดิของตนเองมากขึ้นไปอกี 

คนเป็นพ่อยิ่งคิดก็ยิ่งอ่อนใจ เมื่อยังหาทางออกเรื่องบุตรชาย 

คนโตไม่ได้ก็หันไปถามเรื่องบุตรชายคนเล็กบ้าง “แล้วเรื่องตาเล็กล่ะ 

คณุคดิว่าใครเหมาะกบัเจ้าแสบนั่น”

อนงค์รตัน์ยิ้มพรายเพราะเรื่องของพนัแสงนั้นดจูะง่ายกว่าตะวนั

พอสมควรจึงเอ่ยกับสามียิ้มๆ “ผู้หญิงที่เหมาะกับตาเล็กนั่นฉันเล็งๆ 

ไว้แล้วค่ะ”

“ลูกเต้าเหล่าใครกนั ผมรู้จกัหรอืเปล่า”

“ลูกสาวยายภา เพื่อนฉนัไงคะคณุ”

“ภา?” อาทิตย์ทวนค�าพร้อมทั้งขมวดคิ้วมุ่น พยายามไล่ชื่อ

เพื่อนของภรรยาอยู่ในใจ แต่ยังคิดไม่ทันจบอีกฝ่ายก็รีบช่วยทบทวน

ความจ�าให้

“เสาวภา ภรรยาคณุวโิรจน์ที่อยู่กระบี่โน่นไงคะ” 

ผู้เป็นภรรยาอธิบายเพิ่มเติมจนสามีถึงบางอ้อ แต่คิ้วเข้มของ

อาทิตย์ก็ยังขมวดอยู่ไม่คลายเพราะจ�าบุตรสาวของฝ่ายนั้นได้แล้ว  

จงึได้แต่เปรยอย่างไม่แน่ใจนกั

“จะไหวเหรอคุณ เท่าที่ผมทราบ ลูกสาวเขานี่ก็...เอ่อ...พอๆ  

กับเจ้าเล็กของเรานะ จะไม่พากันเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่รึ” อาทิตย ์

อ้อมแอ้มปรึกษาภรรยาแบบไม่เต็มปากเต็มค�าเพราะไม่ชอบวิพากษ์

วจิารณ์คนอื่น แต่กติตศิพัท์ความเปรี้ยวของหญงิสาวคนนั้นกผ็่านมา
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เข้าหูอยู่เนืองๆ เขาคิดว่าฝ่ายนั้นคงเข้ากับพันแสงได้เป็นอย่างดี แต่

คงจะเฉพาะในแง่ของเพื่อนเที่ยวเสยีมากกว่า เพราะคงจะพากนัหวัหก

ก้นขวดิไปเลยทเีดยีว

อนงค์รตัน์ส่ายหน้ายิ้มๆ พร้อมทั้งรบีปฏเิสธ “ไม่ใช่คนนั้นหรอก

ค่ะ คนที่คณุพดูถงึเขาเป็นลกูภรรยาเก่าคณุวโิรจน์ ฉนัหมายถงึคนเลก็

ที่เป็นลูกสาวยายภานั่นต่างหาก”

“อ้าว! ยงัมอีกีคนเหรอ ผมไม่เคยเหน็นะ หรอืเพราะไม่ค่อยมี

ข่าวเหมอืนคนพี่” อาทติย์อทุานด้วยความแปลกใจ เพราะครอบครวั

ของวโิรจน์นั้นมหีน้ามตีาในสงัคมพอสมควร ลกูๆ ของฝ่ายนั้นเขากพ็อ

รู้จกัอยู่บ้าง

“มคี่ะ คนเลก็ของยายภาเขาไม่ค่อยออกข่าวเพราะเป็นนกัข่าว

เสยีเองไงคะ อกีอย่างนสิยัเขากไ็ม่เหมอืนคนที่เปรี้ยวจี๊ดนั่น ฉนัคดิว่า 

น่าจะเหมาะกบัเจ้าแสบของเรา”

“ยงัไง อะไรท�าให้คณุคดิแบบนั้น”

“ดคุ่ะ” อนงค์รตัน์ตอบสามสีั้นๆ แต่มรีอยยิ้มตดิอยู่ที่รมิฝีปาก 

นดิๆ เมื่อนกึถงึคนที่เป็นหวัข้อสนทนาของตนเองและสาม ี พลางเอ่ย

ต่อว่า “อย่างเจ้าแสบของเราคงต้องเจอแบบนี้ค่ะ ประเภทเปรี้ยว 

เขด็ฟันกจ็ะพากนัเตลดิเปิดเปิง ส่วนประเภทสนมิสร้อยเจ้าแสบกค็งจะ

ข่มเขาจนหงอ แต่หนูเนยนี่ฉันว่าหน่วยก้านดีทีเดียวค่ะ น่าจะเอา 

ตาเลก็อยู่”

“กถ็้าครบเครื่องอย่างที่คณุว่าแล้วเขาจะแลลูกชายเราหรอืไง”

ค�าถามของสามีท�าเอาคนเป็นภรรยาถึงกับหัวเราะนิดๆ พอใจ

ที่อีกฝ่ายยอมรับความจริงว่าบุตรชายของเขากับเธอนั้นมีข้อบกพร่อง 

ไม่เหมอืนพ่อแม่บางจ�าพวกที่มองลูกตวัเองเป็นเทวดาไปเสยีทกุอย่าง 

จงึได้แต่เอ่ยกลั้วหวัเราะ 

“ยายภาเขาก็ก�าลังเจอปัญหาเหมือนกับเรานี่แหละค่ะ เพราะ
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หนเูนยกท็�าท่าว่าจะโหนคานไม่ปล่อยเหมอืนกนั อกีอย่างภาเขากห่็วง 

อยากให้ลกูสาวเป็นฝ่ังเป็นฝา เผื่อจะได้เลกิตะลอนๆ ไปท�าข่าวจนแทบ

จะไม่ได้เจอหน้ากันแบบนี้เสียที ฉันถึงคิดว่าคู่นี้น่าจะลงล็อก ฉันดูๆ 

นสิยัเดก็คนนี้มานานแล้วค่ะ ใช้ได้ทเีดยีว เลง็ๆ ไว้ให้ตาเลก็แต่แรกเลย 

ยิ่งหลวงตามาทกัแบบนี้ฉนัคงไม่ปล่อยผ่านหรอกค่ะ ยงัไงกต้็องให้รู้จกั

กนัไว้ก่อน ฉนัคดิว่าภากค็งเหน็ด้วย คอื...เราเคยคยุกนัแบบทเีล่นทจีรงิ

ค่ะ แต่คราวนี้คงไม่เล่นแล้ว”

อาทติย์ได้แต่พยกัหน้ารบันดิๆ เพราะฟังค�าอธบิายจากภรรยา

แล้วถงึรู้ว่าไม่ได้เพิ่งคดิเรื่องนี้ แต่ได้มองๆ เรื่องคู่ครองของบตุรชายไว้

นานแล้ว และไม่ได้คดิเร่งรดั แต่เมื่อมคี�าท�านายทายทกั กอปรกบัเรื่อง

อดตีคนรกัของบตุรชายคนโตที่ดูเหมอืนจะกลบัมาสร้างปัญหาอกีครั้ง

กถ็อืว่าเป็นปัจจยัเร่งเร้าให้คดิเรื่องนี้อย่างจรงิจงั 

เขาเองก็ไม่คิดจะคัดค้านแต่อย่างใด เพราะเชื่อมั่นอยู่เสมอว่า

คนเป็นแม่ย่อมเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้บุตรชายอยู่แล้ว แต่ก็ยังไม่วายพูด

ด้วยความหนกัใจ 

“แล้วนี่เราจะท�ายังไงกันดีล่ะ ผมดูๆ แล้วตาใหญ่กับตาเล็ก 

ไม่ได้มทีที่าว่าจะเหน็ด้วยกบัพวกเราสกันดิ”

“เรื่องนี้ฉันจะจัดการเองค่ะ เดี๋ยวจะลองคุยกับยายภาอีกท ี 

ส่วนเรื่องตาใหญ่ ฉนัอยากพบคนที่ช่วยลูกเราก่อนค่ะ ฟังจากที่พชิติ

เล่าเหน็ว่าเพราะเธอเข้ามาช่วย ลูกเรากเ็ลยไม่เจบ็ตวัเท่าไรนัก ยงัไง

ฉนักต็้องพบเพื่อขอบคณุเขาให้ได้ค่ะ”

“ดแีล้ว ถ้ามอีะไรที่เราสามารถตอบแทนเขาได้คณุกจ็ดัการตาม

ที่เห็นสมควรเลย” อาทิตย์เออออไปด้วย เพราะชีวิตของตะวันย่อม

ประเมินค่าไม่ได้ คนที่ช่วยให้เขาแคล้วคลาดจึงนับว่ามีบุญคุณอย่าง

ใหญ่หลวงต่อวงศ์สรุยิา

“ขอฉันคุยกับเขาก่อนก็แล้วกันนะคะ แล้วจะมาเล่าให้คุณฟัง
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อกีท”ี

“โอเค ถ้าอย่างนั้นผมไปท�างานก่อนกแ็ล้วกนั” คนเป็นสามเีอ่ย

แล้วกเ็ข้าไปที่บรษิทัดงัเช่นทกุวนั ปล่อยให้ภรรยาวางแผนเกี่ยวกบัเรื่อง

คู่ครองของบุตรชายทั้งสองต่อไป เพราะเชื่อมั่นว่าอย่างไรเสียภรรยา 

ก็ต้องจัดการเรื่องนี้ได้เรียบร้อยอย่างแน่นอน ก็จะมีใครรู้จุดอ่อนของ 

ตะวนัและพนัแสงเท่ากบัคนเป็นแม่อย่างอนงค์รตัน์กนัล่ะ!
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ตะวันทิ้งตัวลงนั่งที่เก้าอี้ท�างานตัวใหญ่พร้อมทั้งถอนใจ

อย่างโล่งอกเมื่อสามารถปลกีตวัออกมาจากเรื่องการแต่งงานที่มารดา

ต้องการได้ชั่วคราว แต่ชายหนุ่มก็รู้ดีว่าผู้เป็นแม่คงจะไม่ยอมรามือ 

เรื่องนี้ง่ายๆ ท่านเป็นคนที่ตั้งใจท�าอะไรแล้วแทบจะไม่เคยเปลี่ยนใจ 

อนัเป็นลกัษณะที่ถ่ายทอดมายงัลกูๆ ทกุคนด้วยเช่นกนั แต่กบัพวกเขา

นั้นต้องบอกว่าบวกความเจ้าเล่ห์และดื้อด้านเข้าไปอกีต่างหาก

แม้จะไม่เหน็ด้วยนกักบัความคดิเรื่องการแต่งงานที่มารดาเสนอ 

แต่ที่ผ่านมาเขากไ็ม่เคยคดิจะขดัใจผู้เป็นแม่แม้แต่น้อย มอืแกร่งหยบิ

โทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาต่อสายเพื่อเรยีกหาคนสนทิซึ่งได้มอบหมายหน้าที่

ให้ท�าการชดเชยแก่ผู้หญงิที่ช่วยเหลอืเขาเมื่อคนืเกดิเหตใุห้เข้ามาพบ

“พชิติ เข้ามานี่หน่อย” 

สิ้นเสียงทรงอ�านาจเพียงไม่นานประตูห้องท�างานของเขาก็มี

เสยีงเคาะก่อนจะเปิดออก แล้วพชิติกม็ายนืส�ารวมอยูต่รงหน้าเหมอืน

อย่างเคย 

“มอีะไรครบัคณุใหญ่”

“ฉันมัวแต่ยุ่งๆ ก็เลยลืมเรื่องที่ให้นายไปจัดการเสียสนิทเลย” 

ตะวนัเอ่ยขึ้นด้วยน�้าเสยีงเอื่อยๆ ทว่าดวงตามแีววครุ่นคดิ

3
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“เรื่องอะไรเหรอครับ” เจ้าตัวเองก็ไม่แน่ใจเช่นกันว่าเจ้านาย 

ของเขาหมายถงึเรื่องอะไร

“กเ็รื่องยายจุ้นไงล่ะ”

“ยายจุ้น?” คราวนี้พิชิตถึงกับอุทานด้วยความงุนงง ทบทวน

ความทรงจ�าเป็นการใหญ่ว่าอกีฝ่ายก�าลงัเอ่ยถงึคอืใคร

“ก็ยายจุ้นที่ช่วยฉันไว้เมื่อคืนก่อนโน้นไง” ชายหนุ่มเอ่ยด้วย 

น�้าเสยีงตดิจะร�าคาญนดิๆ คล้ายกบัว่าพชิติควรจะรู้เรื่องนี้อยู่แล้ว

“อ๋อ...คณุผูห้ญงิที่ชื่อไอซ์นั่นเอง” พชิติพมึพ�าพร้อมทั้งพยกัหน้า

หงกึๆ เมื่อรู้ว่าเจ้านายหมายถงึใคร

“แม่น�้าแขง็จอมจุ้นนั่นแหละ ถ้าฉนัไม่โดนยายนั่นทบัเอาไว้จน

ขยับแทบไม่ได้ บางทีเราอาจจะได้ตัวไอ้หมาลอบกัดพวกนั้นก็ได้” 

ตะวนัเอ่ยด้วยน�้าเสยีงดุๆ

แต่แล้วมุมปากหยักสวยก็คล้ายจะยกยิ้มขึ้นนิดๆ เมื่อนึกถึง

ความนุม่นิ่มที่สาวจอมจุน้ใช้กดทบัใบหน้าเขาเอาไว้จนเตม็เปา อวบอิ่ม 

นุ่มละมนุทั้งที่เจ้าตวับอบบางนกั ไหนจะเสยีงสั่นๆ ที่กระซบิอยู่แนบหู

เขาอีกเล่า ถึงเธอจะจุ้นจ้าน แต่เขาก็ต้องยอมรับว่าหญิงสาวคนนั้น 

มีน�้าใจไม่ใช่น้อย ทั้งที่กลัวแต่ก็พยายามจะช่วยเขาในแบบของเธอ 

นั่นแหละ 

เมื่อนึกถึงน�้าใจของผู้หญิงคนนั้นก็ท�าให้น�้าเสียงของคนพูดนุ่ม

ละมุนขึ้นเมื่อซักถามคนของตัวเองต่อ “นายจัดการชดเชยให้เธอ

เรยีบร้อยตามที่ฉนัสั่งแล้วใช่ไหมพชิติ”

พชิติท�าหน้าป้ันยากเมื่อได้ยนิค�าถามของเจ้านาย ความจรงิเขา

หวังอยู่ว่าตะวันจะลืมๆ เรื่องนี้ไปซะ เพราะปกติเจ้านายของเขาเป็น

คนที่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องหยุมหยิมพวกนี้เท่าไรนัก และสิ่งที่หญิงสาว 

คนนั้นต้องการเป็นสิ่งชดเชยมนักไ็ม่ควรจะให้อกีฝ่ายรู้เสยีด้วย

“ว่าไงพิชิต เรียบร้อยหรือเปล่า” คนเป็นเจ้านายถามต่อเมื่อ
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มอืขวาของตนเอาแต่อ�้าๆ อึ้งๆ

“น่าจะเรยีบร้อยนะครบั” พชิติอ้อมแอ้มตอบ

“น่าจะอะไรของนาย! เรียบร้อยหรือยังไม่เรียบร้อยก็พูดมาส ิ

เขาอยากได้อะไรที่มนัเกนิสมควรอย่างนั้นเหรอนายถงึยงัไม่จดัการให้” 

ชายหนุ่มถามลูกน้องเสียงขุ่น แทบไม่อยากเชื่อว่าผู้หญิงหน้า

ใสๆ อย่างนั้นจะคิดค้าก�าไรเกินควร แต่ก็นั่นแหละพวกผู้หญิงก็เชื่อ 

ไม่ได้อยู่แล้ว ชอบแกล้งตีหน้าซื่อ แต่ก็ไว้ใจแทบไม่ได้ทั้งนั้น คนที่มี

อคติต่อเพศตรงข้ามคิดเลยเถิดไปกันใหญ่ ก่อนเค้นเสียงถามลูกน้อง

ต่อไปอกี 

“ว่าไง ยายจอมงกนั่นอยากได้อะไรกบัการที่เจ้าหล่อนคดิว่าได้

ช่วยชวีติทายาทของวงศ์สรุยิาไว้ได้ บอกฉนัมาพชิติ” จากที่เคยคดิว่า

ผู้หญิงคนนั้นเป็นยายจอมจุ้น ตอนนี้เขาขอแถมต�าแหน่งยายจอมงก

ให้เธออกีด้วย ตะวนัเข่นเขี้ยวอยู่ในใจ

พิชิตท�าหน้าเหมือนอยากจะร้องไห้ ไม่กล้าบอกสิ่งที่หญิงสาว

คนนั้นฝากมา ได้แต่อกึอกัจนถูกตวาดซ�้าอกีที

“บอกฉนัมาเดี๋ยวนี้พชิติ ยายนั่นเรยีกร้องอะไร!”

น�้าเสียงปานฟ้าผ่าของทายาทคนโตแห่งวงศ์สุริยาท�าให้พิชิต

หลบัหหูลบัตาตอบออกไปในที่สดุ “เธอต้องการให้คณุใหญ่ไปเข้าคอร์ส

อบรมมารยาทและการปฏบิตัติวัต่อผู้มพีระคณุครบั”

ดวงตาของตะวันเบิกกว้างพอๆ กับปากที่อ้าค้างเมื่อได้ยิน

ประโยคนั้นผ่านออกมาจากปากของคนสนิท นี่เขาได้ยินอะไรผิดไป

หรอืเปล่า! 

“เมื่อกี้นายว่ายงัไงนะ...” ทวนถามเสยีงแผ่ว

คนถูกถามลืมตาขึ้นมาสบตากับเจ้านายด้วยสีหน้าปั้นยาก  

แต่กท็บทวนประโยคนั้นให้ฟังอกีครั้ง “เธอบอกว่าถ้าคณุใหญ่ต้องการ

ชดเชยเรื่องที่เธอช่วยคุณไว้ ก็ขอให้ไปเข้าคอร์สอบรมมารยาทครับ  
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จะได้รู้ว่าต้องปฏบิตัติวัต่อผู้มพีระคณุยงัไง”

โหนกแก้มของตะวนักลายเป็นสเีข้มอย่างที่ไม่เคยปรากฏในรอบ

หลายปี เขากไ็ม่แน่ใจนกัว่าความร้อนบรเิวณใบหน้านี่มนัเกดิขึ้นเพราะ

ความโกรธหรอือาย แทบไม่อยากเชื่อว่ายายเดก็หน้าใสนั่นจะปากคอ

เราะรายถงึขนาดนี้ 

“ยายเดก็อวดด!ี นี่กล้าพดูกบัฉนัขนาดนี้เลยเหรอ!” เขาค�าราม

คาดโทษเอาไว้ล่วงหน้า แล้วจึงหันไปสอบถามคนสนิทอีกครั้ง “ยาย

เดก็นั่นเป็นใคร นายรู้ไหมพชิติ”

“เธอชื่อไอลดาครบั ท�างานอยู่ที่เดอะซนั”

“ท�างานอะไร เป็นเด็กทิ้งขยะอย่างนั้นเหรอ” ชายหนุ่มถาม

พร้อมทั้งท�าเสียงขึ้นจมูกเมื่อนึกถึงภาพคนตัวเล็กที่นั่งจมกองขยะ 

เมื่อคนืเกดิเหตุ

คนที่ควบต�าแหน่งบอดีการ์ดเองก็ท�าหน้าแหย เมื่อนึกถึงกลิ่น

อนัไม่น่าโสภาตอนที่ไปเจอไอลดาตามค�าสั่งของเจ้านาย ถงึเจ้าหล่อน

จะหน้าตาน่าเอ็นดูเพียงใด แต่กลิ่นในตอนนั้นมันก็ไม่ชวนให้เข้าใกล้

เลยจรงิๆ 

ที่ส�าคัญหน้าตางดงามนั้นงอเป็นม้าหมากรุก พอเขาสอบถาม

ว่าเธอใช่คนที่เจ้านายของเขาให้มาพบหรอืเปล่าเท่านั้นแหละ เจ้าหล่อน 

ก็ท�าตาวาวแล้วพ่นค�าพูดใส่เขาจนให้คะแนนไม่ทันเหมือนกับเก็บกด

มานานแสนนาน ชนดิที่ว่าถ้าเล่าให้ตะวนัฟังแล้วละก ็ เชื่อว่าอกีฝ่าย

อาจถงึกบัเส้นเลอืดในสมองแตก เพราะแค่ได้ฟังที่เขาสรปุมาโดยย่อก็

หน้าด�าหน้าแดงไปแล้ว

“ก�าลงัอยูใ่นช่วงทดลองงานในครวัของโรงแรมครบั เหน็ว่าอยาก

เป็นเชฟ ทางนั้นแจ้งมาว่าขยนัขนัแขง็ใช้ได้เลยครบั” พชิติตอบค�าถาม

ของผู้เป็นนายตามข้อมูลที่ได้มา

“ไปเอาตวัมา!” ตะวนัสั่งเสยีงเข้ม
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“เอ่อ...เอามาท�าไมครบั” พชิติสอบถามอย่างไม่แน่ใจนกั ตะวนั

เป็นคนใจดีก็จริง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะยอมให้ใครมาพูด 

อย่างนี้ด้วย ต�าแหน่งทายาทคนโตของวงศ์สุริยาท�าให้มีแต่คนเคารพ

นบนอบทั้งนั้น

“แม่อยากเจอเขา ห!ึ ถ้ายายนั่นรูว่้าแม่ฉนัมองเขาเป็นผู้มพีระคณุ 

จะไม่ยิ่งผยองไปกว่านี้หรอืไงกนั เพราะฉะนั้นก่อนที่จะปล่อยตวัไปพบ

กบัแม่ ฉนัจะต้องอบรมแม่เจ้าประคณุนั่นซะก่อน อย่างน้อยเธอกค็วร

รู้ว่าฉนัเป็นใคร หนอ็ย...จะให้ฉนัไปอบรมมารยาทอย่างนั้นเหรอ ยาย

เดก็อวดด!ี”

บอดกีาร์ดหนุม่ช�าเลอืงมองเจ้านายอย่างไม่ค่อยแน่ใจนกั ปกติ

ตะวนัไม่ค่อยใส่ใจเรื่องหยมุหยมิพรรค์นี้ ใครจะมองเขาเช่นไรชายหนุม่

ไม่เคยเกบ็มาใส่ใจเพราะเป็นคนที่ค่อนข้างมั่นใจในตวัเองและไม่ใส่ใจ

ความรู้สกึใคร 

ในขณะที่ตะวนัก�าลงัอารมณ์แปรปรวนเพราะประกาศติเรื่องการ

แต่งงานของผู้เป็นมารดา เขามองเรื่องนี้ว่ามนัช่างเหลวไหลสิ้นด ี แต่ 

ไม่อาจพูดกับมารดาได้จึงรู้สึกหงุดหงิดไม่ใช่น้อย ดังนั้นเมื่อมีคนมา 

กระตุ้นความรู้สึกอีกนิดจึงเอาอารมณ์ทั้งหมดไปลงกับผู้เคราะห์ร้าย

ที่มาถูกจงัหวะอย่างไอลดานั่นเอง

“เดี๋ยวนี้พิชิต ใครมีปัญหาก็บอกไปว่าฉันสั่ง!” ตะวันสั่งเสียง

หนกั 

คนสนทิรบีค้อมศรีษะลงรบับญัชา จงึไม่ต้องสงสยัเลยว่าไอลดา

จะมโีอกาสได้พบคนไร้มารยาทอกีครั้งแบบไม่รู้เนื้อรู้ตวั!

“คุณว่ายังไงนะคะ”

ไอลดาสอบถามผู้จัดการโรงแรมที่เรียกเธอขึ้นมาพบและ 

แจ้งข่าวว่าเธอต้องไปพบกับพี่ชายของผู้บริหารเดอะซัน โรงแรมหรู 
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ซึ่งเธอตะเกยีกตะกายมาตามหาความฝันที่นี่

“คณุตะวนัต้องการพบเธอ” 

ผู้จัดการวัยกลางคนทวนประโยคเดิมซ�้าอีกครั้งพร้อมทั้งลอบ

มองอกีฝ่ายอย่างเพ่งพศิกว่าเดมิ ไม่แน่ใจว่าพนกังานใหม่ของโรงแรม

ไปเกี่ยวพนัอะไรกบัทายาทคนโตของตระกูลวงศ์สรุยิา เขาถงึได้ส่งคน

มาแจ้งว่าต้องการพบ ไม่บ่อยครั้งนกัที่คณุใหญ่จะมคี�าสั่งในท�านองนี้ 

เพราะถอืว่างานในส่วนของเดอะซนัอยูใ่นความรบัผดิชอบของพนัแสง 

ถงึแม้ว่าฝ่ายนั้นไม่ค่อยได้เข้ามาดแูลที่นี่บ่อยนกักต็าม ปล่อยทกุอย่าง

ให้เขาซึ่งเป็นผู้จดัการดูแลเป็นส่วนมาก เดอืนหนึ่งอาจจะเข้ามาตรวจ

งานเพยีงหนึ่งหรอืสองครั้งเท่านั้น 

“เขา...เอ่อ...ท่านอยากพบดฉินัท�าไมคะ” ไอลดาสอบถามอย่าง

งนุงง แน่ใจว่าตนเองไม่เคยรู้จกัมกัจี่กบั ‘คณุตะวนั’ ที่ผู้จดัการก�าลงั

พูดถงึอยู่แน่นอน

“ไม่มใีครรูห้รอกว่าเรื่องอะไร ฉนักแ็ค่เรยีกเธอมาตามค�าสั่งของ

ท่านเท่านั้น” ผู้จดัการวยักลางคนตอบเรยีบๆ

“น่าจะมกีารเข้าใจผดิอะไรสกัอย่างแล้วค่ะ ดฉินัไม่เคยรู้จกัท่าน

หรอกค่ะ” ไอลดารบีปฏเิสธทนัท ี

“มันไม่ส�าคัญหรอกว่าเธอจะรู้จักท่านหรือเปล่า แต่ท่านสั่งมา

อย่างนี้ เธอมหีน้าที่แค่ท�าตามค�าสั่งเพยีงอย่างเดยีว ลมืไปแล้วกระมงั

ว่าตอนนี้ตวัเองก�าลงัอยู่ที่ไหน”

ค�าถามนั้นท�าให้หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองผู้จัดการวัยกลางคน

อกีครั้ง กะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่เข้าใจนกั ท�าให้อกีฝ่ายถงึกบัถอนใจ

ราวกบัสมเพชว่าเธอช่างไม่รู้อะไรเสยีบ้างเลย

“ที่นี่เป็นหนึ่งในอาณาจักรของวงศ์สุริยา แล้วคนที่เรียกเธอไป

พบก็เป็นเจ้าของ ถือได้ว่าเป็นเจ้านายอีกคน เธอจึงไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธ 

นอกเสียจากว่าไม่ต้องการท�างานที่นี่ต่อไป ทีนี้เลิกซักแล้วไปพบท่าน
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ได้หรอืยงั”

ไอลดากลืนน�้าลายลงคออึกใหญ่เมื่อฟังประโยคนั้นจบ กว่าที่

เธอจะได้เข้ามาท�างานที่นี่ไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องฝ่าด่านผู้สมัครไม่รู้ตั้ง

เท่าไร เพราะฉะนั้นเธอจะไม่ยอมเสยีโอกาสนี้ไปเดด็ขาด 

เอาเถอะ! ตอนนี้ต่อให้ต้องไปพบยมบาลเธอกไ็ม่คดิจะอดิออด

อกีแล้ว เธอไม่มวีนัที่จะกลบับ้านมอืเปล่าแน่นอน!

“เอ่อ...ค่ะ ว่าแต่ดิฉันต้องไปที่ไหนคะ คือ...ดิฉันยังไม่รู้เลยค่ะ

ว่าคุณตะวันเป็นใคร ท�าอะไร อยู่ที่ไหน” เธอสาธยายด้วยความ 

ไม่แน่ใจนกั

“เอาละๆ ไม่ต้องท�าท่าแบบนั้นหรอก ท่านส่งคนมารับเธอถึง 

ที่นี่เลยเชียวละ รออยู่หน้าห้องนี่เอง เพราะฉะนั้นไม่ต้องมาซักไซ้ให้

มากความว่าต้องไปที่ไหน แค่ไปกบัคนของท่านกพ็อแล้ว นี่เขามารอ

นานพอสมควรแล้วนะ” ผู้จดัการของเดอะซนัรบีอธบิายต่อทนัที

ไอลดาลอบกลนืน�้าลายอกีครั้งหนึ่งเมื่อฟังประโยคนั้นจบ ที่ผ่าน

มาเธอทราบเพียงแค่ว่าผู้บริหารของเดอะซันคือ พันแสง วงศ์สุริยา 

เท่านั้น ไม่แน่ใจเช่นกนัว่าคณุตะวนัอะไรนั่นต้องการพบเธอด้วยสาเหตุ

อะไร แต่เขากเ็ปรยีบเสมอืนเจ้านายของเธอ แม้จะยงัไม่รู้จดุประสงค์

ที่แน่ชัดของอีกฝ่าย แต่ก็ตัดสินใจไปพบเขาก่อนเพื่อประเมินสถาน- 

การณ์ จงึลาผู้จดัการและตรงไปที่ประตูทนัที

หญงิสาวกวาดสายตามองหาคนที่ผูจ้ดัการบอกว่ามารอรบัโดย

อตัโนมตัแิละราวกบัว่าฝ่ายนั้นจะรอเธออยูแ่ล้ว เพราะเพยีงแค่เธอผ่าน

ประตูออกไป ชายหนุ่มร่างสูงในชุดสูทสีด�าสนิทก็ลุกขึ้นยืนรับการมา

ของเธอทนัที

“คุณไอลดาใช่ไหมครับ” ผู้ช่วยเลขานุการของตะวันที่ได้รับ 

มอบหมายจากพชิติให้มารบัไอลดารบีสอบถาม

“ค่ะ” 
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หญงิสาวรบัค�าสั้นๆ ไม่แปลกใจที่เขารู้จกัชื่อเสยีงเรยีงนามของ

เธอ ในเมื่อเจ้านายของเขาก็เปรียบเหมือนเจ้าของที่นี่อีกคน แถมยัง

ต้องการพบเธออกีด้วย นั่นย่อมหมายความว่าเขามข้ีอมูลของเธอตาม

ที่กรอกไว้ตอนสมคัรงานอยู่แล้ว

“พร้อมแล้วใช่ไหมครับ เชิญ” อีกฝ่ายเอ่ยพร้อมทั้งผายมือให้ 

และเดนิน�าหญงิสาวไปทนัที

ไอลดาสดูลมหายใจเฮอืกใหญ่เพื่อรวบรวมก�าลงัใจก่อนที่จะสาว

เท้าตามคนที่ถูกส่งมารับเธอตามนิสัยกล้าได้กล้าเสียของตัวเอง 

ระหว่างที่เดินไปก็ทวนชื่อที่เพิ่งได้ยินเมื่อสักครู่ซ�้าไปซ�้ามาในใจอยู่

หลายครั้ง

‘ตะวนั วงศ์สรุยิา’

ภาพหนุ่มใหญ่คร�่าครึบ้าอ�านาจผุดอยู่ในห้วงคิดอย่างไม่อาจ

ห้าม คนที่อยู่ๆ ก็ใช้อ�านาจบาตรใหญ่สั่งให้คนอื่นไปพบโดยไม่แจ้ง

สาเหต ุถ้าไม่เรยีกว่าบ้าอ�านาจแล้วจะให้เรยีกว่าอะไร หญงิสาวแอบ

ค่อนขอดในใจไปตลอดทาง

ไอลดากวาดดวงตากลมโตไปทัว่ห้องท�างานกว้างทีด่เูรยีบๆ 

ทว่าหรหูรางามสง่าด้วยความชื่นชมแกมอยากรูอ้ยากเหน็ ชายคนที่ไป

รบัเธอมาแจ้งเพยีงแค่ว่าคณุใหญ่รอเธออยู่ในนี้ หลงัจากที่เคาะประตู

และส่งเธอเข้ามาที่นี่แล้วเขาก็ปลีกตัวจากไปทันที แถมคนที่ต้องการ

ให้เธอมาพบก็ไม่รู้ไปอยู่เสียที่ไหน เพราะเธอยังไม่พบใครในนี้เลย 

สกัคน

หลงัจากยนืส�ารวมอยูค่รูใ่หญ่กเ็ริ่มอดึอดั เจ้าของใบหน้างดงาม

เริ่มเหลยีวซ้ายแลขวาแต่กย็งัไม่พบใคร หนกัเข้ากเ็ริ่มมกีารชะเง้อชะแง้

มองหาว่ามีใครอยู่ในนี้บ้าง เมื่อมองแล้วไม่พบก็เริ่มกระสับกระส่าย 

เท้าเลก็ๆ จงึเริ่มขยบั เดนิไปส�ารวจรอบๆ อย่างห้ามใจไม่อยู่
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ตะวันซึ่งออกจากห้องน�้าหลังจากที่เข้าไปล้างหน้าล้างตาเรียก

ความสดชื่นเพราะคร�่าเคร่งกบัเอกสารมาทั้งวนัก�าลงักอดอกองิไหล่กบั

กรอบประตูมองคนที่เดินไปชะเง้อชะแง้มองทางโน้นทีทางนี้ทีด้วย 

แววตาข�าๆ 

มุมปากหยักสวยยกโค้งขึ้นเมื่อนึกถึงท่าที่ยืนตัวตรงทว่าแฝง

อาการกระสบักระส่ายเหมอืนเดก็นกัเรยีนถกูเรยีกมาพบครฝู่ายปกครอง 

ในตอนแรกของคนตวัเลก็ พอเหน็ว่าคณุครูยงัไม่มาเดก็ซนกย็่อมเป็น

เดก็ซนอยูว่นัยงัค�่า เพราะเจ้าหล่อนกเ็ริ่มที่จะอยู่ไม่สขุ เดนิไปมองโน่น

มองนี่ไม่ได้หยดุ 

คงเพราะห้องน�้าถูกสร้างอยู่ในมุมลับตาเธอถึงได้ไม่รู้ว่าเขามา

ยืนมองเธอได้พักหนึ่งแล้ว และก่อนที่แม่จอมจุ้นจะถึงขั้นรื้อค้นห้องนี้

ชายหนุ่มกส็่งเสยีงขึ้นเสยีก่อน

“สวสัดยีายจุ้น”

เสียงทุ้มๆ ที่ดังขึ้นไม่ไกลนักท�าให้คนที่ก�าลังชะเง้อชะแง้มอง

ภาพวาดที่แขวนอยูบ่นผนงัห้องสะดุง้ขึ้นสดุตวั ชื่อใหม่ที่เพิ่งมคีนตั้งให้

เมื่อไม่กี่วนัก่อนกย็งัจ�าได้ดจีนต้องหนัขวบัไปมองอย่างรวดเรว็

ดวงตากลมโตสดี�าสนทิเบกิกว้างขึ้นกว่าเดมิเมื่อเหน็ว่าเจ้าของ

เสยีงนั้นคอืใคร นั่นมนันายเทพบตุร เอ๊ย! ไม่ใช่ส!ิ นั่นมนัคนเนรคณุ

เจ้าเก่าเจ้าเดิมต่างหากล่ะ ชื่อ ‘จุ้น’ ที่ได้มา ก็เขานี่แหละที่ตั้งให้! 

ดวงตาที่เบกิกว้างเพราะความตกใจเมื่อสกัครู่จงึเปลี่ยนเป็นถลงึใส่คน

ตวัโตทนัที

“คุณ!” เจ้าของเสียงหวานๆ ตวาด ยกมือขึ้นชี้หน้าอีกฝ่าย 

โดยอตัโนมตัิ

คิ้วเข้มของตะวนัขมวดมุน่ทนัท ีพร้อมทั้งเอ่ยเสยีงด ุ“เอามอืลง

เดี๋ยวนี้!”

น�้าเสยีงดุๆ  นั้นท�าให้อกีฝ่ายได้สตแิละรู้ว่าตวัเองท�าอะไรลงไป
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จงึรบีลดมอืลงไปไขว้ไว้ด้านหลงัทนัท ีกริยิาหยาบคายแบบนี้รบัรองว่า 

ถ้ามารดาเห็นเธอจะต้องถูกท�าโทษอย่างหนัก ใบหน้าหวานใสจึงยิ้ม

แหยๆ เป็นเชงิประจบ ท�าเอาคนที่ดเุธอปรบัอารมณ์แทบไม่ทนัเช่นกนั

ชายหนุ่มถอนหายใจเฮือกใหญ่เมื่อเห็นท่าทีคล้ายเด็กของคน

ตรงหน้า ก่อนจะลดมอืที่กอดอกลงแล้วเดนิตรงเข้ามาหยดุอยูต่รงหน้า

คนที่ยนืท�าหน้าเจื่อนในที่สดุ เรอืนร่างสงูใหญ่ท�าให้คนตวัเลก็ถงึกบัต้อง 

แหงนเงยขึ้นมอง ดวงตาสองคู่ต่างส�ารวจกนัและกนัอยู่ในที

แสงสว่างจ้าในวันนี้ท�าให้ต่างก็เห็นอีกฝ่ายชัดเจนขึ้น ผู้ชาย 

ตรงหน้าเธอดูจะหล่อเหลายิ่งกว่าในความทรงจ�าเมื่อหลายวันก่อน 

หล่อเสยีจนเธอนกึต่อว่าพระเจ้าอยูใ่นใจที่ประทานหน้าตาที่ขดัแย้งกบั

นิสัยอันยอดแย่ของเขา ผู้ชายมารยาทแย่คนนี้ไม่ควรมีสิทธิ์ได้เป็น

เจ้าของใบหน้าราวกับเทพบุตรอย่างที่เธอก�าลังเห็นอยู่เลย ให้ตายสิ! 

ความหมั่นไส้ท�าให้เผลอย่นจมูกใส่เขาโดยไม่รู้ตวั

ตะวันเลิกคิ้วขึ้นนิดหนึ่งด้วยความพิศวงเมื่อเห็นคนที่แหงนเงย

มองเขาอยู่ไม่ได้ท�าตาปรอยใส่เหมือนคนอื่นๆ แต่กลับท�าจมูกย่นใส่

เขาเหมอืนว่ารงัเกยีจ ในขณะที่เขากลบัอยากจะโน้มตวัเข้าไปใกล้เธอ

อกีนดิเพราะรู้สกึคล้ายๆ ว่าได้กลิ่นหอมหวานจางๆ ลอยอ้อยอิ่งรอบ

กายเธอ กลิ่นหวานหอมเหมอืนวานลิลา หวานพอๆ กบัใบหน้ากระจ่าง

ที่ก�าลังมองเขาอยู่นี่แหละ มันชวนให้เขากวาดสายตาไปทั่วร่างเธอ

ราวกบัจะค้นหาที่มาของกลิ่นนั้น

“คณุมาท�าอะไรที่นี่!” คนถูกลอบส�ารวจควบคมุอาการเต้นของ

หัวใจที่เร่งจังหวะเร็วขึ้นเพราะดวงตาคมกริบคู่นั้นด้วยการใช้เสียงเข้า

ข่ม ผู้ชายคนนี้จะรู้ตัวบ้างหรือเปล่าว่าเขาท�าให้คนอื่นร้อนๆ หนาวๆ 

ได้เพยีงแค่การมอง!

“แล้วคณุล่ะมาท�าอะไรที่นี่” คนตวัโตตั้งค�าถามพร้อมทั้งเลกิคิ้ว

“ฉนัมา...” เธอตอบค�าถามทนัททีนัใด พลนัชะงกักกึเหมอืนโดน
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ปิดสวติช์เมื่อนกึถงึค�าพูดของคนที่พาเธอมาส่งที่ห้องนี้

‘เชญิครบั คณุตะวนัรออยู่ข้างในแล้วครบั’

ก็ถ้าคุณตะวันอะไรนั่นอยู่ข้างในนี้ก็หมายความว่า...ค�าตอบที่

แล่นวาบเข้ามาในสมองท�าเอาดวงตาคู่งามเบิกกว้างขึ้น แถมยังเกิด

ตดิอ่างขึ้นมาแบบปัจจบุนัทนัด่วนอกีด้วย 

“ฉะ...ฉะ...ฉนัมา...มา”

“รู้แล้วใช่มั้ยว่าผมมาท�าอะไรที่นี่ เอาละ...หบุปากลงซะยายจุ้น 

คณุจะอ้าปากหวอแบบนี้ทกุครั้งที่เจอหน้าผมเลยหรอืไงกนั” ตะวนัพดู

แล้วส่ายหน้าคล้ายกบัเบื่อหน่ายต่อพฤตกิรรมนี้ของเธอเตม็ทน 

น�้าเสียงเช่นนั้นเล่นเอาคนที่ก�าลังตกใจรีบหุบปากฉับแถมท้าย

ด้วยค้อนวงใหญ่เพราะห้ามตวัเองไม่ทนั

อาการนั้นเรียกความรู้สึกแปลกๆ ให้เกิดในหัวใจของตะวัน 

ได้ไม่น้อย เจเน็ทนั้นแม้จะเป็นลูกครึ่งไทย-อเมริกัน แต่ก็เติบโตที่ 

ต่างประเทศจึงแทบไม่เคยแสดงอาการอย่างนี้ให้เห็น และเมื่อเลิกรา

กบัฝ่ายนั้นเขากไ็ม่คดิใส่ใจผู้หญงิคนไหนอกี ผู้หญงิที่ยุ่งเกี่ยวในระยะ

หลังก็แค่สัมพันธ์ทางกาย เจ้าหล่อนเหล่านั้นมีแต่ตามอกตามใจจน

แทบไม่มใีครกล้าท�ากริยิาเช่นนี้ใส่เขา 

กริยิาที่เรยีกว่า ‘ค้อน’ แม้จะรู้ว่าเป็นเพยีงแค่ค�าพ้องเสยีง แต่

ตอนนี้เขากลับคิดว่าอานุภาพของมันไม่ผิดกันเท่าไรนัก ‘ค้อน’ ของ 

ผู้หญิงตัวเล็กๆ ตรงหน้าตอกลงมาในหัวใจเขาจนมันเต้นเป็นจังหวะ

แปลกๆ ชอบกล 

เมื่อหาเหตุผลของสิ่งที่เกิดขึ้นในใจตัวเองไม่ได้ก็ได้แต่ต่อว่า 

คนที่ท�าให้ตวัเองเป็นอย่างนี้ไปเสยีเลย 

“ชอบท�าแต่ท่าทางประหลาดๆ อยู่เรื่อย คนอะไรกไ็ม่รู้”

คนโดนกล่าวหาเบิกตากว้างอีกครั้ง ผู้ชายคนนี้ช่างไร้มารยาท

สิ้นดี! คนที่ประหลาดนั่นคือเขาไม่ใช่หรือไงกัน! การที่ต้องพยายาม
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ระงบัความรูส้กึอยากจะปรี่เข้าไปท�าร้ายคนตรงหน้าท�าให้เสยีงหวานๆ 

ถงึกบัสั่น กว่าจะเค้นให้ผ่านล�าคอออกมาได้ 

“คณุ...คณุ!”

“เอาละๆ เลิกท�าหน้าด�าหน้าแดงได้แล้ว ไปนั่งโน่นเลย ผมมี

เรื่องจะคุยกับคุณ” ตะวันรีบชิงพูดตัดบทขึ้นมาก่อนเมื่อเห็นท่าทาง 

ของคนตวัเลก็ พร้อมทั้งพยกัพเยดิไปยงัโซฟาตวัโตที่ตั้งอยู่อกีมมุหนึ่ง

ของห้องท�างานกว้าง

“คุณพูดธุระของคุณมาเลยดีกว่าค่ะ” ไอลดาเอ่ยเสียงต�่า 

พยายามระงับอารมณ์ ปรารถนาให้เขาพูดธุระของเขาเสียโดยไว  

เธอไม่แน่ใจนกัว่าถ้ายงัต้องอยู่ด้วยกนัต่อจะไม่เผลอตวัไปประทษุร้าย

ร่างกายเขาเข้าให้

ตะวันมองคนตัวเล็กที่ยืนท�าตาวาวอยู่ตรงหน้าด้วยแววตาที่ 

เต้นระรกิ มนัเป็นแววตาที่ไม่ได้เกดิขึ้นกบัเขานานแล้ว นานจนไม่รู้ตวั

เลยทีเดียว ท�าไมเขาจะไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงในเมื่อดวงตาเธอเจิดจ้า 

ออกอย่างนั้น มนัเหมอืนเจ้าตวัอยากจะถลาเข้ามาทบุตเีขาให้หน�าใจ

‘นั่นไงล่ะหลกัฐาน’

ชายหนุ่มอุทานอยู่ในใจเมื่อเลื่อนสายตาไปมองมือเล็กๆ สอง

ข้างที่แม่สาวจอมจุ้นก�าไว้แน่น ไหนจะปากอิ่มสรีะเรื่อที่เจ้าตวัเม้มมนั

เข้าหากนัอยูห่ลายครั้งราวกบัข่มอารมณ์จนเขากลวัว่ากลบีปากงดงาม

ล่อตานั้นจะชอกช�้าไปเสยีก่อน หากมนัจะช�้ากค็วรจะเป็นเพราะเหตผุล

อื่น เช่นว่าถูกคลอเคล้าดูดดื่ม ไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะการกระท�าของ 

เจ้าตวัเอง

ความตระหนกแล่นเข้ามาเกาะกุมหัวใจของตะวันในบัดดล  

ส่งผลให้ร่างสูงถงึกบัก้าวถอยหลงัออกห่างจากคนตวัเลก็ที่ยนืจ้องเขา

ตาไม่กะพรบิไปก้าวหนึ่งโดยไม่รู้ตวั

‘อนัตราย!’



56  ตะวันเร้นรัก

เสียงเตือนนั้นดังก้องไปทั้งสมองจนต้องมองคนตรงหน้าอย่าง

จรงิจงักว่าเดมิ เขาไม่ใช่ผู้ชายประเภทที่ไม่เลอืก ตรงกนัข้าม เขาเลอืก

มากเสยีด้วยซ�้าไป แต่ผู้หญงิคนนี้กลบัท�าให้เขาเกอืบหมดความยั้งคดิ

วา่เธอเป็นเพยีงคนแปลกหน้า กลบัอยากจะประทบัรมิฝีปากตวัเองลง

บนปากเธอ อย่างนี้ไม่เรยีกว่าตวัอนัตรายแล้วจะเรยีกว่าอะไรเล่า! 

อารมณ์ปรารถนาแบบวู่วามไร้เหตุผลเคยท�าให้เขากลายเป็น 

ไอ้หน้าโง่มาแล้วครั้งหนึ่ง และเขาจะไม่ยอมให้มนัเกดิซ�้าอกีครั้งอย่าง

แน่นอน เขาจะไม่ยอมให้ผู้หญงิคนไหนมามอีทิธพิลเหนอืจติใจอกีต่อ

ไปแล้ว!

เมื่อรวบรวมสตไิด้แล้วหน้ากากของคณุใหญ่แห่งวงศ์สรุยิากถ็กู

หยิบมาสวมอีกครั้ง เสียงที่เอ่ยออกมาจึงเรียบเย็นตามบุคลิกที่ใครๆ 

เหน็จนชนิตา ไม่มแีววล้อเล่นอย่างทแีรก 

“ไปนั่งก่อน ผมมเีรื่องจะคยุกบัคณุ”

น�้าเสียงและแววตาที่ปราศจากแววล้อเลียนอย่างทีแรกท�าให ้

ไอลดามองเขาอย่างไม่เข้าใจนกั แม้จะขดัใจกบัวาจากวนอารมณ์ของ

เขาในตอนแรก แต่เธอกลับรู้สึกว่ามันยังดีกว่าน�้าเสียงเรียบๆ และ 

ความรู้สึกที่เหมือนกับว่าอยู่ๆ เขาก็สร้างก�าแพงน�้าแข็งมากั้นขวาง 

ตวัเองเอาไว้ 

หนอ็ยแน่ะ! ยงัมหีน้ามาว่าคนอื่นท�าท่าทางประหลาด ตวัเขาเอง 

นั่นแหละที่ประหลาดกว่าไม่รู้ตั้งกี่เท่า ดูคุ้มดคีุ้มร้ายชอบกล! ไอลดา 

คิดระหว่างเดินไปนั่งที่โซฟาตามที่เขาบอก จะได้เริ่มพูดธุระกันเสียท ี

เพราะเธอกไ็ม่ได้อยากจะอยู่ที่นี่เท่าไรนกั


