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บทน�ำ

“Welcome...to Bangkok city” 

ค�ำเอ่ยทักเสียงแข็งกร้ำวจำกด้ำนหลังกระแทกใจหญิงสำว 

ร่ำงแบบบำง เธอที่ก�ำลังเดินผ่ำนแสงสลัวขึ้นไปที่ชำนพักบันไดถึงกับ

สะดุ้งโหยง ควำมตกใจท�ำให้เธอหนักลบัไปหำต้นเสยีงอย่ำงไม่ตั้งใจ 

ภำพชำยหนุ่มยืนพิงรำวบันไดอยู่ที่ขั้นสุดท้ำยท�ำเอำหัวใจเธอ

หล่นวูบไปถงึตำตุ่ม เขำก�ำลงัรูดแขนเสื้อเชิ้ตขึ้นมำอยู่ระดบัศอกอย่ำง

ลวกๆ พร้อมกบัก้ำวขึ้นบนัไดตรงมำที่เธอ 

ใจดวงน้อยที่อยูใ่นอกซ้ำยถกูควำมหวำดกลวัทบุตใีห้สั่นสะเทอืน 

จนยำกจะซ่อนอำกำรเอำไว้ แต่เพรำะกำรที่ต้องเผชญิกบัสถำนกำรณ์

เสี่ยงตำยมำแล้วหลำยครั้ง ท�ำให้สำวต่ำงถิ่นคนนี้ไม่ยอมปล่อยให้

ควำมรู้สกึใดๆ เลด็ลอดออกมำฉำยบนใบหน้ำของเธอเลย

ผูช้ำยคนนี้...แม้ว่ำเธอจะเคยพบกบัเขำเพยีงไม่กี่ครั้ง แต่กจ็�ำเขำ

ได้ด ีและดูเหมอืนว่ำเขำ...กจ็�ำเธอได้...ดมีำกเช่นกนั

“อยู่สิงคโปร์รำยได้ยังไม่ดีพอเหรอ...หรือว่ำคิดจะเปลี่ยนกลุ่ม

ลูกค้ำ” 

ค�ำถำมเสยีงกดต�่ำกบัมมุปำกที่ยกขึ้นอย่ำงเหยยีดหยนันั้น แม้

คนฟังอยำกจะตอบโต้ให้สุดแรงเพียงใด แต่เพรำะสถำนะผู้อำศัย  
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เธอจงึท�ำได้แค่เบอืนหน้ำหนเีพื่อข่มอำรมณ์ไว้ ก่อนจะหนักลบัมำตอก

เขำไปด้วยเสยีงที่กดควำมสั่นเครอืเอำไว้อย่ำงที่สดุ

“คณุจะคดิยงัไงกแ็ล้วแต่คณุนะคะ แต่ฉนัมำที่นี่ในฐำนะคนดแูล

คณุย่ำ”

“คนดูแลคุณย่ำอย่ำงงั้นเหรอ” เจ้ำของใบหน้ำในเงำมืดแค่น

หวัเรำะออกมำ ก่อนจะไล่สำยตำลวนลำมเรอืนร่ำงของคูส่นทนำตั้งแต่

หวัจดเท้ำ

“คุณท�ำอะไรน่ะ!” เธอรีบยกท่อนแขนเรียวบำงขึ้นปกปิดส่วน 

ที่คดิว่ำจะอยู่ในสำยตำของคนตรงหน้ำ พร้อมกบัที่ขำสองข้ำงก้ำวถอย

หลงัทนัทดี้วยสญัชำตญำณกำรป้องกนัตวั

“ท�ำไม ฉันก็ช่วยประเมินรำคำสินค้ำของเธอให้ไง ที่นี่น่ะ... 

เขำให้รำคำไม่เหมอืนที่โน่นหรอกนะ เวลำเธอไปเสนอขำยสนิค้ำ เธอ

จะได้รู้ไงว่ำเธอจะต้องตั้งรำคำเท่ำไหร่ อกเท่ำนี้ เอวเท่ำนี้ แต่ผ่ำนงำน

มำ...”

“หยำบคำย!”

“หึ แค่นี้หยำบคำยเหรอ เธอบอกมำเลยดีกว่ำ เธอต้องกำร 

เท่ำไหร่ ฉนัซื้อเธอเอง”

ดวงตำคู่สวยเบิกกว้ำงเพรำะค�ำเหยียดหยำมจำกปำกผู้ชำย 

ที่ไม่ได้รู้จกัเธอดเีลยสกันดิ มอืบำงก�ำหมดัแน่นเพื่อสะกดอำรมณ์โกรธ

ที่ก�ำลงัก่อตวัขึ้นเอำไว้ แต่คนตรงหน้ำกลบัเตมิเชื้อไฟซ�้ำเข้ำไปอกี

“ห้ำล้ำน แล้วไปจำกที่นี่ซะ!”

“เงินอำจจะซื้อฉันได้ แต่ต้องไม่ใช่เงินจำกคนจิตใจสกปรก 

อย่ำงคุณ” แล้วควำมร้อนรุ่มในอกก็ปะทุออกมำฟำดฟันกับเสือร้ำย 

ในที่สดุ

“ใช่ ฉันมันจิตใจสกปรก ไม่ใช่สุภำพบุรุษอย่ำง...พี่หมอธัช... 

ของเธอหรอกนะ ถ้ำยังคิดจะอยู่บ้ำนนี้ก็ระวังไว้ให้ดีละกัน เพรำะว่ำ 
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ฉันจะท�ำทุกทำงให้เธอต้องกระเด็นออกไปจำกบ้ำนหลังนี้ อย่ำคิดนะ

ว่ำฉันไม่รู้ว่ำเธอเข้ำมำที่นี่มีจุดประสงค์อะไร เธออำจจะหลอกคุณย่ำ

ได้ แต่เธอหลอกฉนัไม่ได้”

“ถ้ำอย่ำงนั้นคุณก็ช่วยรู้เพิ่มเอำไว้อีกอย่ำงละกันนะคะ ฉัน 

เข้ำมำที่นี่โดยเซน็สญัญำในฐำนะลูกจ้ำงของคณุย่ำพริ้มเพรำ เพรำะ-

ฉะนั้นคนเดยีวที่จะท�ำให้ฉนัออกไปจำกบ้ำนหลงันี้ได้คอืคณุย่ำพริ้มเพรำ

เท่ำนั้น...ไม่ใช่หลำนอย่ำงคณุค่ะ...คณุธำม”

“กด็ ีถ้ำอยำกจะอยูท่ี่นี่มำกนกักอ็ยูไ่ป แต่ฉนับอกไว้ก่อนเลยนะ

ว่ำถ้ำเธอท�ำให้คนบ้ำนนี้ต้องเจบ็ ไม่ว่ำจะทำงร่ำงกำยหรอืว่ำจติใจ...” 

คนตัวสูงสำวเท้ำเข้ำมำใกล้จนสำวร่ำงบำงที่เกินจะสู้ไหวต้อง

ถอยเท้ำหน ี แต่ถอยได้เพยีงไม่กี่ก้ำวแผ่นหลงัของเธอกช็นเข้ำกบัผนงั

ด้ำนหนึ่งของชำนพกับนัไดอย่ำงจงั 

ธำมกดยิ้มมุมปำกอย่ำงพอใจ ก่อนจะยกแขนสองข้ำงยันกับ

ผนงัเอำไว้ไม่ให้เธอหน ีเขำกดักรำมด้วยควำมโกรธที่ร้อนเร่ำอยูภ่ำยใน 

กดสำยตำลงมองร่ำงบำงที่ก้มหน้ำห่อตัวลีบจนเธอรับรู้ถึงแรงกดดัน

นั้นได้ ก่อนจะโน้มหน้ำลงที่ข้ำงหู

“บ่อบวัหลงับ้ำนนั่นน่ะ เธอได้ลงไปอยู่ก้นบ่อแน่” 

เสียงเขำแผ่วเบำแต่เขย่ำหัวใจคนตัวลีบจนต้องกัดฟันแน่น 

สะกดควำมกลวัมำกมำยที่ก�ำลงัจะกลั่นตวัเป็นน�้ำตำเอำไว้ ไม่กล้ำ...

แม้แต่จะมองหน้ำคนโมโหร้ำย 

แต่ก็เหมือนสวรรค์แกล้งเพรำะทันทีที่เธอหลบสำยตำ ควำม

เกรี้ยวกรำดของผู้ชำยตรงหน้ำ...ก็เข้ำสะบัดหัวใจดวงน้อยให้กระเด็น

ไปกองกบัพื้น

“เงยหน้ำขึ้นมองตำฉนั เธอจะได้รู้ไงว่ำฉนัพดูจรงิๆ! เอสเธอร์ ล ี

ไม่ส.ิ..ช่อผกำ ห”ึ
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หกเดือนก่อนหน้า 

“ขับให้มันเร็วกว่ำนี้หน่อยไม่ได้เหรอวะไอ้ชิน แซงเลยๆ เร็วๆ  

ดวิะ เดี๋ยวกไ็ปไม่ทนักนัพอด ีถ้ำชวดงำนนี้คณุย่ำดงึหจูนยำนไปถงึเข่ำ

แน่” 

ชำยร่ำงสงูที่นั่งต�ำแหน่งข้ำงคนขบัร้อนใจจนนั่งไม่ตดิเบำะ เสยีง

ตะแบงที่ดังมำเป็นระยะเร่งให้เจ้ำของรถเพิ่มควำมเร็วให้ทันกับควำม

รบีเร่งของใจคนพูด

“นี่กเ็รว็สดุแล้วครบัไอ้คณุธำม แกไม่เหน็เหรอ ข้ำงหน้ำตดิยำว

เป็นหำงว่ำวเลย ใครใช้ให้แกมัวแต่เซ็นเอกสำรอยู่ล่ะ รู้อยู่ว่ำต้องไป

สงิคโปร์เช้ำนี้ พลำดไฟลต์นี้แกไปไม่ทนันดัลูกค้ำแน่”

คนฟังขมวดคิ้วด้วยสำยตำหำเรื่อง “รู้แล้วน่ะยังจะมำย�้ำอีก  

ฉันถึงบอกให้ขับเร็วๆ อยู่นี่ไง พอๆ จอดๆ ฉันขับเอง ขับอย่ำงแก 

ขำยรถแล้วไปซื้อเต่ำเหอะ” 

“ไม่เว้ย ฉันไม่มีวันให้แกมำนั่งตรงนี้เด็ดขำด” เสียงแข็งของ

เจ้ำของรถยนืยนัหนกัแน่น เป็นตำยร้ำยดอีย่ำงไรเขำกไ็ม่ยอมเอำชวีติ

ไปแขวนบนเส้นด้ำยอกีแน่ๆ

“เรว็ดวิะ มนัจะขึ้นทำงด่วนแล้ว เดี๋ยวจอดไม่ได้ ไอ้ชนิจะจอด

1
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ไม่จอด” 

“ไม่ ธำมไม่ ไม่เดด็ขำด”

“ไอ้ชนิ!...” เสยีงกดต�่ำที่ลำกยำวเริ่มบอกชะตำชวีติของคนขบั 

แต่ดูเหมอืนว่ำเขำก.็..ไม่ยอมง่ำยๆ เช่นกนั

“ไม่!” 

ธำมสะบดัสำยตำไปทำงเจ้ำของเสยีงแขง็ที่เพิ่งวิ่งเข้ำกระแทกหู

เขำทนัท ีและแววตำเรยีบนิ่งที่ไร้ค�ำพูดของเขำกท็�ำให้ชำยผู้หนกัแน่น

ในค�ำตอบนั้น...

“ไม่จอดตรงนี้ เดี๋ยวจอดข้ำงหน้ำให้ ตรงนี้มันขำวแดงครับ 

คณุธำม” เฮ้อ...จะจอดไม่จอดไอ้ชนิกต็ำยอยู่ดี

สิ้นค�ำสั่งผ่ำนสำยตำของเพื่อนสนิทที่พ่วงต�ำแหน่งเจ้ำนำยของ

ทนำยควำมชินกฤต ไม่ใช่บุคคลหลังพวงมำลัยรถเท่ำนั้นที่เปลี่ยน  

แต่บรรยำกำศในรถก.็..ดูเหมอืนจะถูกเปลี่ยนไปด้วย

“เฮ้ยๆๆ ธำม เบำๆ ด ิเบำๆ เฮ้ยยย!! เฉยีดกระจกข้ำงคนัตะกี้

ไปเท่ำขี้มด” ชินกฤตที่ตอนนี้ถูกย้ำยให้มำนั่งตัวสั่นอยู่บนเบำะข้ำง 

คนขบัว่ำพร้อมกบัเอี้ยวตวัซ้ำยทขีวำทรีำวกบัจะช่วยเพื่อนเลี้ยว 

ปำกที่ต้องห้ำมปรำมไม่หยุดกับมือซ้ำยที่ก�ำแน่นอยู่กับมือจับ

เหนือหัวบอกควำมหวำดกลัวจนแทบอยำกจะฝังตัวเข้ำไปในเบำะได้

ไม่ผิดเพี้ยน...ส่วนมือขวำน่ะเหรอ พันอยู่กับเข็มขัดนิรภัยนั่นไง ไม่รู้ 

วนันี้จะเป็นวนัสดุท้ำยของทนำยชนิรเึปล่ำ

คนถูกเรียกชื่อเหลือบมองเพื่อนเพียงเสี้ยววินำที ก่อนจะเบน

สำยตำกลับไปสอดส่องหำช่องทำงที่จะพำเขำมุ่งหน้ำไปถึงจุดหมำย

ให้เรว็ที่สดุ มอืซ้ำยตบปรบัเพิ่มเกยีร์ให้เร่งเครื่องได้แรงขึ้น ก่อนจะพุ่ง

ทะยำนปำดซ้ำยปำดขวำด้วยควำมเรว็ของรถที่แทบไม่เฉยีดใกล้ค�ำว่ำ

แตะเบรก บวกกับควำมแม่นย�ำในกำรหลบหลีกที่โฉบไปเฉี่ยวมำจน

คนข้ำงๆ ที่ชื่อชนิแต่กไ็ม่เคยชนิถงึกบัต้องกลั้นหำยใจ
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“ไอ้ธำมๆ บนทำงด่วนมีกล้องนะเว้ย เดี๋ยวก็โดนจับควำมเร็ว

หรอก” 

“เออ” ค�ำตอบรบัสั้นๆ ดเูหมอืนคนฟังเข้ำใจ แต่ก.็..ไร้ควำมหมำย 

เพรำะในเวลำไม่กี่วนิำทหีลงัจำกนั้น...

“ไอ้ธ้ำมมม! อย่ำแซงงง!” เสียงตะโกนลั่นรถพร้อมกับที่แขน 

ชนิกฤตตั้งขึ้นเป็นเกรำะก�ำบงั ไม่กล้ำสู้กบัควำมหวำดเสยีวสดุใจที่พุ่ง

เข้ำหำ ก่อนกำรเคลื่อนไหวที่แน่นิ่งลงของตวัรถจะช่วยเปิดตำชำยหนุม่

สตหิลดุให้ได้รบัรู้ถงึควำมเป็นไปรอบตวั 

ลมหำยใจเฮอืกใหญ่ถูกพ่นออกมำซ�้ำๆ คล้ำยจะเน้นย�้ำถงึกำร

รอดชวีติให้ตวัเองแน่ใจ ก่อนมอืหนำจะยกขึ้นตข้ีำงแก้มเบำๆ เพื่อช่วย

ยนืยนัอกีแรง

“ขอบใจมำก ไปนะ” เสยีงของคนที่ก�ำลงัผลกัประตูข้ำงคนขบั

ออกไปเรียกให้ทนำยหนุ่มละกำรจัดเรียงสติเอำไว้ก่อน แล้วหันมำ

ยกมอืรบัค�ำบอกลำจำกไอ้เพื่อนยำก ที่เกอืบจะฆ่ำเขำด้วยวธินีี้มำแล้ว

หลำยครั้ง

ชินกฤตสั่งขำที่เริ่มเมื่อยเพรำะช่วยคนขับเบรกจนตัวเกร็งมำ

ตลอดทำงให้ลงจำกรถ เขำยนืพงิประตูรถ เอยีงคอมองคนที่ก�ำลงัวิ่ง

ฝ่ำม่ำนฝูงชนที่เดนิขวกัไขว่ในสนำมบนิสวุรรณภูมิ

“กำงเกงยนี เสื้อยดืขำว แจก็เกตน�้ำตำล กบัไอ้กระเป๋ำเป้สดุเท่

ของแก มนัมส่ีวนไหนเป็นลคุนกัธรุกจิที่จะไปเจรจำสญัญำร้อยล้ำนมั่ง

วะไอ้ธำม เฮ้อ...แกนี่มนัสดุๆ จรงิๆ” เขำพมึพ�ำพลำงส่ำยหน้ำ “หวงั

ว่ำคงไม่ลมืเปลี่ยนสูทก่อนนะเว้ย”

เมื่อคนมำส่งหมดหน้ำที่ก็ตัวปลิวกลับบ้ำน ส่วนอีกฝั่งหนึ่งน่ะ 

เหรอ...ก็ตัวปลิวเหมือนกัน ใส่เกียร์หมำจนตัวปลิวหน้ำตั้งเลย นี่ยัง 

นับว่ำโชคดีที่ช่องเช็กอินของชั้นธุรกิจไม่ต้องต่อแถวยำว เลยท�ำให ้

ชำยผู ้ที่ก�ำลังจะได้รับต�ำแหน่งผู ้โดยสำรคนสุดท้ำยของเที่ยวบิน 
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ผ่ำนด่ำนแรกมำได้อย่ำงง่ำยดำย 

อันที่จริงตัวกำรที่จะท�ำให้เขำตกเครื่องไม่ใช่กำรใช้เวลำอยู่ที่

เคำน์เตอร์เชก็อนิ หรอืกำรตรวจหนงัสอืเดนิทำงที่เขำเพิ่งผ่ำนมำหรอก 

แต่เป็นขั้นตอนที่ยุ่งยำกของระบบรักษำควำมปลอดภัยตรงหน้ำนี้ 

ต่ำงหำก

“รบกวนผู้โดยสำรถอดแจ็กเกต เข็มขัด และเครื่องประดับ 

ทุกชนิดใส่กระบะพลำสติกด้วยนะคะ กระเป๋ำสตำงค์และเครื่องมือ

สื่อสำรทุกชนิดด้วยค่ะ เลื่อนกระบะพลำสติกเข้ำเครื่องสแกนต่อจำก

สมัภำระของท่ำนเลยนะคะ” 

ผู้โดยสำรหนุ่มถอนหำยใจด้วยอำกำรหน่ำยๆ แต่กย็อมท�ำตำม

ขั้นตอนอย่ำงว่ำง่ำย ดีนะที่แถวของชั้นธุรกิจไม่ยำวจนเลี้ยวลดคดไป

เคี้ยวมำเหมือนชั้นประหยัดที่อยู่ข้ำงๆ ไม่อย่ำงนั้นละก็...อย่ำว่ำแต่ 

ตกเครื่องเลย ดีไม่ดีจะโดนคุณย่ำถีบตกเก้ำอี้รองประธำนตำมไป

พร้อมๆ กนัเลย

“ใช่คุณธำมที่จะเดินทำงกับสิงคโปร์แอร์ไลน์ ไฟลต์เอสคิวเก้ำ

เจ็ดสำมรึเปล่ำคะ” พนักงำนภำคพื้นที่ได้รับมอบหมำยให้ตำมหำ 

ผู้โดยสำรคนสดุท้ำยของเที่ยวบนิ เอ่ยถำมชำยหนุ่มที่เพิ่งจะหลดุจำก

ขั้นตอนระบบรกัษำควำมปลอดภยัของสนำมบนิเข้ำมำ 

ธำมที่ก�ำลงัง่วนอยูก่บักำรใส่เขม็ขดัให้กลบัเข้ำที่เงยหน้ำขึ้นตอบ

คนถำม “ใช่ครบั”

“ตอนนี้เครื่องจะออกแล้วนะคะ” 

“ครบัๆ ในกระบะนั้นกข็องผม รบกวนช่วยหน่อยได้ไหมครบั” 

ผู้โดยสำรคนสุดท้ำยชี้ไปที่กระบะพลำสติกอีกใบที่อยู่ใกล้พนักงำน 

ภำคพื้นคู่สนทนำ

“เอำของยดัๆ ใส่ในเสื้อกไ็ด้ครบั” ชำยคนเดมิว่ำเสรมิพร้อมกบั

หยบิโทรศพัท์มอืถอืและกระเป๋ำสตำงค์ยดัเข้ำในกระเป๋ำกำงเกง ก่อน
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จะหนัไปคว้ำกระเป๋ำเป้และถงุคลมุสูทที่วำงอยู่ถดัออกไปไม่ไกลนกั 

เจ้ำหน้ำที่สำวเหน็ว่ำเวลำเหลอืน้อยจงึรบีหยบิเสื้อแจก็เกตของ

ผูโ้ดยสำรขึ้นมำจำกกระบะ พร้อมกบัหยบินำฬิกำข้อมอืที่วำงอยูข้่ำงๆ 

กนัใส่เข้ำไปในกระเป๋ำเสื้อแจก็เกตตำมไปให้ด้วย

และเพยีงไม่กี่นำทหีลงัจำกจดักำรกบัสมัภำระสิ้นสดุ เจ้ำหน้ำที่

ภำคพื้นก็พำผู้โดยสำรที่เกือบจะต้องเกำะปีกเครื่องให้ปีนกลับเข้ำไป

นั่งในเครื่องได้อย่ำงปลอดภยั แม้จะเฉยีดฉวิ...และหอบแฮกมำกกต็ำม

“แค่เริ่มต้นยงัขนำดนี้ หวงัว่ำสำมวนับนเกำะสงิโตทะเลคงไม่มี

อะไรมำเซอร์ไพรส์ผมอกีนะครบั...เฮ้อ”

ขณะที่คนหนึ่งหยิบหูฟังรำคำแพงขึ้นครอบหู ตัดสินใจใช้เวลำ

สองชั่วโมงครึ่งต่อจำกนี้ปลกีวเิวกจำกนกเหลก็ที่กกัขงัเขำจำกอสิรภำพ 

เข้ำไปเดนิเล่นในห้วงนมิติ หยอกล้อกบัเหล่ำนำงฟ้ำอย่ำงเพลดิเพลนิ 

“ป้าสร้อยคะ เดีย๋วเอสวานเพิม่ผ้าเชด็ตวัอกีสองเซตทีห้่อง

แปดศนูย์ห้ำด้วยนะคะ พอดแีขกที่จะเข้ำบ่ำยนี้เขำขอเตยีงเสรมิ” สำว

น้อยร่ำงบำงเอ่ยเสียงหวำนกับพนักงำนท�ำควำมสะอำดหญิงชำวไทย

วัยสี่สิบกลำงๆ ด้วยภำษำไทยชัดถ้อยชัดค�ำ แทนที่จะเป็นภำษำจีน

หรอืภำษำองักฤษเหมอืนอย่ำงเวลำเธอพูดกบัคนอื่นๆ 

ผมตรงยำวสีน�้ำตำลอ่อนถูกมัดรวบขึ้นอย่ำงเป็นระเบียบและ

ทะมดัทะแมงดงัเช่นทกุวนั เสื้อโปโลสฟ้ีำอ่อนมโีลโก้โรงแรมประทบัอยู่

บนหน้ำอกกบักำงเกงสแลก็ส์สดี�ำที่ยำวไล่ไปตำมขำเรยีวตรงจดข้อเท้ำ

นั้น ช่วยเพิ่มควำมน่ำเชื่อถอืในหน้ำที่ให้เธอได้อกีระดบัหนึ่ง บวกกบั

แบบบันทึกกำรตรวจเช็กควำมเรียบร้อยของห้องพักโรงแรมระดับ 

ห้ำดำวแห่งนี้ที่อยู่ในมอื...นั่นละชดุท�ำงำนประจ�ำวนัของเธอ

“ท�ำไมวันนี้แกเข้ำงำนเร็วจัง ที่จริงต้องเข้ำบ่ำยไม่ใช่เหรอ”  

ป้ำสร้อยเอ่ยกับคู่สนทนำที่เข้ำมำช่วยนำงเข็นรถอุปกรณ์ท�ำควำม
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สะอำดที่หนกัอึ้ง

“ก็วันนี้แขกเข้ำเกือบเต็มทุกห้องเลย มิเชลท�ำคนเดียวไม่ทัน 

บอสกเ็ลยโทร. ตำมเอสมำนี่ไงป้ำ”

“แล้ววนันี้แกต้องไปร้องเพลงที่ห้องอำหำรเหมอืนเดมิรเึปล่ำ” 

คนถูกถำมพยักหน้ำตอบด้วยยิ้มจำงๆ และนั่นก็ท�ำให้คนถำม

ส่ำยหน้ำ ก่อนจะถอนหำยใจเพรำะโชคชะตำที่กลั่นแกล้งสำวน้อย

“แม่แกไม่น่ำมำด่วนจำกแกไปก่อนเลย เพิ่งจะเริ่มเข้ำมหำ’ลยั

แท้ๆ ก็ต้องลำออกกลำงคันมำท�ำงำนจนตัวเป็นเกลียวแบบนี้” หญิง

สูงวยัว่ำพลำงมองใบหน้ำสวยหวำนอย่ำงพจิำรณำ

เด็กสำวคนนี้คือหญิงสำวที่ทุกคนในโรงแรมห้ำดำวที่ห้องพัก

รำคำแพงหฉูี่ แต่กลบัเป็นที่นยิมที่สดุในย่ำนมำรนิำเบย์แห่งนี้รู้จกักนัด ี

‘เอสเธอร์ ลี’ สำวน้อยเสียงใสลูกครึ่งไทย-สิงคโปร์ที่อำยุเพิ่ง

เอื้อมแตะเลขสองมำหมำดๆ แม้ว่ำเธอจะใช้ภำษำจนี องักฤษ และไทย

ได้อย่ำงคล่องแคล่ว แต่ด้วยวฒุกิำรศกึษำสงูสดุที่ถอือยูใ่นมอืคอื มธัยม

ปลำย สำวน้อยแสนอึดคนนี้จึงจ�ำต้องรับต�ำแหน่งพนักงำนท�ำควำม

สะอำดห้องพกัเป็นอำชพีหลกัอย่ำงหำตวัเลอืกอื่นไม่ได้ ทว่ำด้วยควำม

ขยันและใส่ใจรำยละเอียดของเธอ ในเวลำเพียงสองปีเธอก็ได้รับ

อนุญำตให้ลอกครำบชุดพนักงำนท�ำควำมสะอำดออก แล้วหันมำ 

สวมยูนฟิอร์มผู้ตรวจเชก็ควำมเรยีบร้อยแทน

“แม่เขำป่วยมำนำนแล้ว ล�ำบำกเพื่อเอสมำกม็ำก ให้แม่ได้ไป

พกัผ่อนอยูบ่นสวรรค์เถอะค่ะ ยงัไงท่ำนกส่็งก�ำลงัใจลงมำให้เอสบ่อยๆ 

อยู่แล้ว ป้ำไม่ต้องห่วง ถงึเอสตวัคนเดยีว อำจจะเหงำไปบ้ำง แต่กม็ี

พี่ๆ  ป้ำๆ น้ำๆ อยู่รอบตวั แถมทกุคนกท็ั้งน่ำรกัและใจดกีบัเอสด้วย” 

“เหน็แกยิ้มได้ป้ำกเ็บำใจ นี่แล้วเวลำแกไปร้องเพลงที่ห้องอำหำร

กร็ะวงัแขกแก่ๆ ไม่กน็กัท่องเที่ยวมอืไวไว้ดีๆ  นำ หน้ำตำยิ่งสวยๆ อยู่”

“โธ่ป้ำสร้อย เอสร้องเพลงบนเวทีนะ ไม่ได้เดินไปหำพวกเขำ 
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ซะหน่อย ป้ำไม่ต้องเป็นห่วงหรอก” ยิ้มหวำนระคนหวัเรำะระบำยขึ้น

บนใบหน้ำจิ้มลิ้มอีกครั้ง ก็จะไม่ให้ยิ้มได้อย่ำงไร ก็ดูสิ...รอบตัวเธอ 

มแีต่คนน่ำรกัอย่ำงที่บอกจรงิๆ ไหมล่ะ

“เฮ้อ...งานเก่าไป งานใหม่มาอีกจนได้” 

ชำยร่ำงสูงในชุดสูททิ้งตัวลงนอนบนเตียงอย่ำงอ่อนล้ำในห้อง

พกัระดบัพรเีมยีม ที่คูค้่ำจดัเอำไว้รบัรองกำรมำร่วมเซน็สญัญำข้อตกลง 

ที่อำจมมีูลค่ำถงึร้อยล้ำนของสองบรษิทัยกัษ์ใหญ่ 

“ไหนใครบอกว่ำถ้ำเรำท�ำให้เงินเข้ำมำหำตอนหลับไม่ได้ เรำ 

ก็ต้องเดินออกไปหำเงินตลอดชีวิต มำดูชีวิตไอ้ธำมนี่ เงินเข้ำมำทุก 

ช่องทำงเลยครบั แต่กย็งัต้องออกไปหำเงนิอยูด่ ีไม่เคยได้หลบัสนทิดีๆ  

กบัเขำสกัคนื” ผูบ้รหิำรหนุม่บ่นพมึพ�ำ กวำดมองควำมหรหูรำและใหญ่

โตโอ่อ่ำของห้องพักที่รำคำต่อคืนอำจจะมำกกว่ำเงินเดือนทั้งเดือน 

ของพนักงำนในบริษัทเขำด้วยซ�้ำ แต่น่ำแปลกที่มันไม่ได้สร้ำงควำม

ผ่อนคลำยใดๆ ให้เขำเลย ลมหำยใจอุ่นๆ ถูกพ่นออกมำอกีครั้ง

“จะเปิดห้องใหญ่ขนำดนี้ท�ำไมเนี่ย ควำมว่ำงเปล่ำจะทับตำย

อยู่แล้ว” ชำยหนุ่มตะโกนลั่น ก่อนมือหนำจะล้วงสมำร์ตโฟนที่สั่น 

อย่ำงสนุกสนำนอยู่ในกระเป๋ำกำงเกง และไม่วำยบ่นพึมพ�ำ “เออ... 

สั่นได้สั่นด ีมคีวำมสขุจรงิๆ นะแกเนี่ย”

แล้วตอนนั้นเองชื่อของปลำยสำยก็ท�ำให้เขำยิ้มมุมปำกอย่ำง

พอใจ 

ธำมเด้งตัวขึ้นนั่งบนเตียงพร้อมกับกดตอบรับปลำยสำยที่คุย

ค้ำงเอำไว้เมื่อเกือบหนึ่งชั่วโมงที่แล้ว “ใช่ ฉันว่ำงสองวันเลย คืนนี้ 

กด็้วย รบีมำเลย ยงัไม่มแีพลนเลยว่ะ” 

ชำยหนุ่มลุกขึ้นยืน สำวเท้ำไปยังผนังอีกด้ำนหนึ่งของห้องพัก 

ผ้ำม่ำนสนี�้ำตำลเข้มถกูสะบดัให้เปิดออก ก่อนภำพทวิทศัน์ยำมค�่ำคนื
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ของจุดที่เขำว่ำกันว่ำเป็นจุดชมวิวยำมค�่ำคืนที่สวยที่สุดในสิงคโปร์จะ

ปรำกฏสู่สำยตำเขำ

แสงไฟจำกตึกระฟ้ำแย่งกันส่องสว่ำง ระยิบระยับรำวกับดำว 

บนท้องฟ้ำ ผืนน�้ำทะเลที่นิ่งสนิทก�ำลังสะท้อนควำมสวยงำมของ

สถำปัตยกรรมที่ฉำยลงบนผิวของมัน ดุจภำพวำดสีน�้ำขนำดใหญ่ที่

รังสรรค์โดยควำมร่วมมือของธรรมชำติและควำมคิดสร้ำงสรรค์ของ

มนษุย์ 

สิงโตทะเลพ่นน�้ำตั้งตระหง่ำนอยู่ไกลสุดตำ สัญลักษณ์ที่เป็น

เหมือนตัวแทนกำรอ้ำแขนต้อนรับผู้คนจำกทั่วทุกมุมโลกให้เข้ำสู่อ้อม

กอดของสงิโตทะเลอย่ำงอบอุ่น 

สำยตำเยยีบเยน็ทอดยำวไปจนสดุลูกหูลูกตำ ววิสวยไม่แพ้มมุ

ใดในโลก ตื่นตำตื่นใจอย่ำงที่ใครๆ กอ็ยำกจะสมัผสั...แต่มนักลบัท�ำได้

เพียง...กระตุกมุมปำกของชำยหนุ่มคนนี้ให้ยกขึ้นอย่ำงท้ำทำยเท่ำนั้น 

เพรำะสิ่งที่เขำอยำกจะสัมผัสไม่ใช่ม่ำนควำมสว่ำงไสวที่ดึงดูดสำยตำ

ชำวโลก 

แต่กลบัเป็น...“ฉนัอยำกเหน็...ด้ำนมดืของที่นี่”

...ภำพหลงัม่ำนที่ถูกปิดซ่อนเอำไว้นั่นต่ำงหำก

ที่ห้องอาหารกึ่งคลับบาร์บนชั้นสูงสุดของโรงแรม ด้วย

กระจกใสที่รำยล้อมรอบด้ำนท�ำให้ห้องอำหำรขนำดกลำงดกูว้ำงขวำง

กว่ำควำมเป็นจริงไปถนัด ไหนจะถูกโอบล้อมด้วยควำมตระกำรตำ 

ของววิตกึสูงเสยีดฟ้ำที่ดูเหมอืนจะเอื้อมแตะดวงดำวได้นั้นอกี ยิ่งรวม

พนักงำนสำวเสิร์ฟแสนสวยที่เดินโฉบไปเฉี่ยวมำทั่วร้ำนเข้ำไปด้วยอีก

ละก ็บรรยำกำศชวนฝันของสวรรค์บนโลกมนษุย์ชดัๆ

“ไอ้โจ ฉันบอกแกว่ำอยำกดูด้ำนมืด แต่แกพำมำห้องอำหำร 

ของโรงแรมที่ฉนัพกัเนี่ยนะ โห่ ไอ้แบบนี้ที่เมอืงไทยกม็เีว้ย” ธำมหนัไป
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โวยใส่โจ นักบริหำรชำวไทยที่เข้ำท�ำงำนในบริษัทของสิงคโปร์ตั้งแต่

เรียนจบ เพื่อนร่วมคลำสสมัยเรียนปริญญำโทของเขำ ถึงแม้เจ้ำตัว 

จะยอมรับว่ำควำมเจริญหูเจริญตำรอบตัวท�ำให้รู้สึกดีได้ไม่น้อย แต่

เพรำะผดิจดุประสงค์ไปหน่อย คนขี้โวยวำยเลยขอออกฤทธิ์บ้ำง

“ไอ้เรื่องนั้นเดี๋ยวเรำไปกันพรุ่งนี้ก็ได้ แต่ที่พำแกมำที่นี่วันนี้ 

เพรำะอยำกให้แกได้ดูอะไรบำงอย่ำง ไหนๆ แกกพ็กัที่นี่แล้ว ถ้ำไม่ได้

เหน็คงเสยีเที่ยวแย่ เมอืงไทยมไีม่มไีม่รู้นะ แต่ที่รู้น่ะถูกใจแกแน่ๆ” 

แก้วน�้ำสีอ�ำพันที่เพิ่งจดริมฝีปำกมำหมำดๆ ถูกวำงลงบนโต๊ะ 

ก่อนเจ้ำตัวจะเลิกคิ้วแล้วกระตุกยิ้มร้ำยที่กระชำกหัวใจสำวๆ มำนัก 

ต่อนกั เมื่อรบัรู้ควำมหมำยโดยนยัของสิ่งที่คนตรงหน้ำพูด

เพรำะสมัยเรียนธำมและโจคือบัดดีคู่หูคู่ซี้ สองหนุ่มนักศึกษำ

ปริญญำโทของคณะบริหำรธุรกิจมักจะออกเก็บข้อมูลหรือเรียกตำม

ภำษำธรุกจิว่ำ...ส�ำรวจตลำดของสิ่งสวยๆ งำมๆ ยำมค�่ำคนืเสมอ ขยนั

ขันแข็งชนิดที่เรียกได้ว่ำกลำงวันคือนักเรียน...ส่วนกลำงคืนน่ะเหรอ...

กน็กัล่ำตวัยงนั่นละ

“ว่ำแต่ท�ำไมแกอยำกไปที่แบบนั้นนักวะ ปกติแกไม่ซื้อของ 

พรรค์นั้นไม่ใช่เหรอ หรอืว่ำเดี๋ยวนี้เปลี่ยนแล้ว”

“เฮ้ย ไม่ได้จะไปซื้อเว้ย แต่คู่ค้ำที่ฉันเพิ่งเซ็นสัญญำรับงำน

ก่อสร้ำงของเขำไปวันนี้ เขำชวนให้ฉันมำลงทุนโครงกำรใหม่กับเขำ 

ที่นี่เลย แต่แกก็รู้ ฉันเพิ่งมำที่นี่ครั้งแรก เพรำะฉะนั้นถ้ำฉันจะลงทุน 

ที่นี่ ฉนัต้องรู้จกัที่นี่...ทกุซอกทกุมมุ เข้ำใจ๊?” 

คนสงสยัพยกัหน้ำรบัค�ำตอบจำกเพื่อน ขนำดไม่เจอกนัมำหลำย

ปี ‘ธำม ด�ำรงค์สกลุพพิฒัน์’ กย็งัคงละเอยีดและรอบคอบเสมอ

กำรสนทนำของเพื่อนซี้ที่ไม่ได้เจอกันมำนำนด�ำเนินไปด้วย 

รอยยิ้ม เสียงหัวเรำะ และ...ปริมำณแอลกอฮอล์ในเลือดเพิ่มสูงขึ้น

เรื่อยๆ จนทั้งคูไ่ม่ทนัได้สงัเกตเลยว่ำ เสยีงเพลงที่บรรเลงเคล้ำบรรยำกำศ 
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สรวงสวรรค์ก�ำลงัค่อยๆ เบำลง เบำลง และเงยีบสนทิไปในที่สดุ แต่ก็

เพยีงแค่ชั่ววนิำทหีนึ่งเท่ำนั้น เพรำะก่อนที่แขกทั้งร้ำนจะรู้สกึถงึควำม

เปลี่ยนแปลง เสยีงหวำนของสำวร่ำงบำงที่ยนือยู่หลงัไมโครโฟนกต็รงึ

เอำทุกควำมสนใจให้ไปหยุดอยู่ที่เธอ ไม่เว้นแม้แต่...ชำยที่นั่งหันหลัง

ให้เวทคีนนี้

“wow! voice of a goddess”

ควำมตกตะลึงผลักดันควำมรู้สึกให้ออกมำเป็นค�ำพูดแผ่วเบำ 

ก่อนคนพดูจะยดืตวัขึ้นรำวกบัถูกควำมตื่นเต้นที่ร�่ำร้องในหวัใจกระตุน้

ให้ตื่นตวั

“and also pretty like an angel” โจว่ำเสรมิพร้อมกบัท�ำสญัญำณ

มอืให้เพื่อนหนัหลงัไปมองสิ่งที่เขำภูมใิจน�ำเสนอ

และทันทีที่ภำพเจ้ำของเสียงเขย่ำหัวใจวิ่งเข้ำกระทบสำยตำ 

หัวใจของชำยหนุ่มเหมือนตกวูบลงก่อนจะแล่นปรู๊ดขึ้นจุกถึงลิ้นปี่ 

อกีครั้ง น�้ำลำยอกึใหญ่ถูกกลนืลงหล่อเลี้ยงล�ำคอที่แห้งผำก ก่อนจะ

ตำมมำด้วยกำรเป่ำปำกที่หมำยจะให้ลดควำมเร็วของหัวใจที่ไม่ได้ 

เต้นแรงมำก...แค่เหมอืนวิ่งมำรำธอนมำหมำดๆ เท่ำนั้นเอง

“be turning heads” 

“เห็นไหมฉันว่ำแล้ว ตัวเล็กๆ จิ้มลิ้มๆ แบบนี้แกต้องชอบ  

ไอ้อวบๆ อึ๋มๆ ที่ชอบพดูไว้น่ะแค่ป้องกนัหวัใจตวัเองใช่ไหมครบัเพื่อน”

ธำมไม่สนใจค�ำแซ็วของเพื่อนร่วมโต๊ะ เพรำะตอนนี้เสียงที่ดัง

ที่สุดในหูคือเสียงเต้นที่บ้ำระห�่ำของหัวใจ และเสียงที่ดังก้องที่สุดใน

หัวใจ...คือเสียงเพลงที่สะกดทุกลมหำยใจ...โดยผู้หญิงตัวเล็กๆ ที่เขำ

ไม่อำจจะละสำยตำได้เลยคนนี้

“อย่ำยิ้มเชียวนะ อย่ำยิ้มเชียว” เขำพึมพ�ำบอกกับเจ้ำของ 

เรือนร่ำงอรชรที่มัดสำยตำเขำเอำไว้จำกระยะไกล รำวกับว่ำเธอจะ

ได้ยิน แต่ดูเหมือนว่ำค�ำขอร้องผ่ำนสำยตำจะไม่เป็นผล เพรำะเพียง 
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ไม่กี่วนิำททีี่เสยีงพูดนั้นสิ้นสดุ นกัร้องสำวบนเวทกีร็ะบำยยิ้มกว้ำงขึ้น

บนใบหน้ำสวยทนัท ี

“อ๊ำำ! ตำย...” กระสุนนัดสุดท้ำยที่ชื่อว่ำ ‘ยิ้มแสนหวำน’  

ตรงเข้ำปลดิชวีติผู้ชำยชื่อธำมให้นอนเลอืดอำบคำโต๊ะได้ในนดัเดยีว

มอืหนำคว้ำแก้วแอลกอฮอล์สเีข้มกรอกลงปำกรวดเดยีวจนหมด 

ก่อนจะหันกลับมำหำเพื่อนที่นั่งอมยิ้มมองอำกำรสะดุดจนเสียศูนย ์

ของแคซำโนวำตรงหน้ำ ที่ขนำดว่ำออกรบเคยีงบ่ำเคยีงไหล่มำด้วยกนั

หลำยศกึ เขำยงัไม่เคยเหน็เสอืร้ำยออกอำกำรมำกมำยขนำดนี้มำก่อน

“ไอ้โจ...ฉนัว่ำฉนัอยำกได้ว่ะ”

คนถูกเรียกชื่อหลุดข�ำพรืดเพรำะค�ำพูดที่ตรงไปตรงมำจนเกิน

เหตุของเพื่อน ก่อนจะส่ำยหน้ำแล้วท�ำสัญญำณให้เพื่อนโน้มตัวเข้ำ 

มำหำ

“เรื่องนั้นแกต้องจัดกำรเอง ที่ฉันช่วยแกได้ก็มีแค่...ชื่อของเธอ

คอื...เอสเธอร์ ล”ี

‘ชื่อของเธอคือ...เอสเธอร์ ลี’ 

เสยีงค�ำพดูนั้นยงัคงดงัสะท้อนซ�้ำๆ อยู่ในหวั แม้เวลำจะล่วงเลย

มำเกือบสำมชั่วโมงแล้วก็ตำม แต่ทั้งภำพ เสียง หรือแม้แต่ชื่อของ 

ผูห้ญงิคนนั้น ยงัคงชดัเหมอืนว่ำเพิ่งเกดิขึ้นเมื่อไม่กี่นำททีี่ผ่ำน...ซ�้ำร้ำย

ไปกว่ำนั้น ยิ่งเขำพยำยำมจะลบมนัออกไปจำกหวัเท่ำไร กเ็หมอืนยิ่ง

เปิดทำงให้ผู้หญงิคนนั้น...เข้ำมำก่อกวนหวัใจได้อย่ำงไม่หยดุหย่อน

ร่ำงสูงทอดกำยอยู่บนโซฟำด้ำนหนึ่งของห้องพกั ควำมอ่อนล้ำ

ผสมกบัฤทธิ์สรุำก�ำลงัท�ำให้เปลอืกตำของเขำค่อยๆ ปิดลง แต่ยงัไม่ทนั

ที่เขำจะได้เจอกับนำงในฝันคนไหน ภำพรอยยิ้มละลำยหัวใจที่เพิ่ง 

ถูกยงิเข้ำใส่กฉ็ำยขึ้นสกดัควำมลั้ลลำของหนุ่มโสดคนนี้เข้ำเสยีก่อน

“โอ๊ย! บ้ำไปแล้ว” ธำมเด้งตวัขึ้นจำกโซฟำ ก่อนจะยกมอืหนำ
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ขึ้นขยี้ผมอย่ำงลวกๆ 

“ไม่เห็นจะอยำกได้เท่ำไหร่เลย ท�ำไมต้องตำมหลอกหลอนอยู่

ได้” คนไม่ยอมรบัหวัใจตวัเองบ่นกบัลมกบัฟ้ำ ก่อนจะหกัใจลกุขึ้นจำก

โซฟำ แล้วตรงไปควำนหำเครื่องช่วยผ่อนคลำยอำรมณ์ในกระเป๋ำเป้ 

บุหรี่ซองสีเขียวถูกหยิบขึ้นมำเคำะกับมือเบำๆ ให้ของข้ำงใน

เขยื้อนตัวออกมำ แต่ยังไม่ทันที่เจ้ำของจะได้ใช้มัน ภำพเหตุกำรณ์ 

เมื่อตอนเช้ำกเ็ข้ำมำเตอืนควำมจ�ำให้เขำเสยีก่อน

“เอำเข้ำไป ดันโยนไฟแช็กทิ้งไปตอนจะขึ้นเครื่อง ให้มันได ้

อย่ำงงี้สวิะไอ้ธำม” คนไม่สบอำรมณ์สบถซ�้ำ

ร่ำงสูงเดินอำดๆ ไปคว้ำแจ็กเกตสีน�้ำตำลที่พำดไว้กับพนักพิง

เก้ำอี้ขึ้นสวม ซองบุหรี่ในมือถูกยัดเข้ำกระเป๋ำเสื้ออย่ำงลวกๆ แม้ว่ำ

นำฬิกำในห้องพักจะบอกกับเขำว่ำนี่ก็เกือบจะตีสำมแล้ว แต่ร้ำน

สะดวกซื้อก็น่ำจะเปิดอยู่ ถ้ำได้บุหรี่สักมวนกับเบียร์อีกสักกระป๋อง  

คนืนี้กค็งนอนหลบัสบำย...ไร้คนกวนใจได้เสยีที

ธำมก้มหยิบกระเป๋ำสตำงค์จำกลิ้นชักโต๊ะหน้ำกระจก และก็ 

เป็นจังหวะที่ดวงตำเข้มเหลือบเห็นควำมเปลี่ยนแปลงบำงอย่ำงผ่ำน

กระจกใสบำนใหญ่ที่ไร้ผ้ำม่ำนบดบงัอยู่

“เออ ฝนจะตกอีก ชีวิตดีจริงๆ” คนหัวเสียเท้ำสะเอวอย่ำง

เหนื่อยใจ 

ถ้ำคิดว่ำกำรกลั่นแกล้งจำกธรรมชำติจะขัดขวำงควำมอยำก 

ของผู้ชำยคนนี้ได้ละก.็..ผดิถนดัแล้วละ 

ธำมเดินกลับไปที่กระเป๋ำ ควำมรีบเร่งท�ำให้เขำตัดสินใจเท 

ทุกอย่ำงในเป้ออกมำจนหมด ชำยหนุ่มกวำดมองของที่เกลื่อนกลำด

บนโซฟำอย่ำงคร่ำวๆ ก่อนจะคว้ำหมวกแก๊ปคู่ใจขึ้นสวม รบีไปรบีมำ

ก่อนที่ฝนจะเทลงมำละกนั
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เอสเธอร์มองตวัเลขดจิทิลัจากหน้าจอโทรศพัท์มอืถอืของ

เธอ จะตสีำมแล้วเหรอเนี่ย วนันี้นกัร้องประจ�ำห้องอำหำรอกีคนไม่มำ 

แทนที่เธอจะได้เลิกตำมเวลำ ก็ต้องยิงยำวไปจนร้ำนปิด แถมพอปิด

ร้ำนแล้วยังถูกลำกให้ไปช่วยเช็ดจำนหลังครัวต่ออีก กว่ำจะหลุดออก

จำกประตูพนักงำนมำได้ รถไฟเที่ยวสุดท้ำยก็โบกมือลำไปตั้งแต่เธอ 

ยงัยนืเป็นเดอะสตำร์อยู่บนเวทนีั่นแล้ว

รถไฟหมด!...จะให้ท�ำอย่ำงไรได้ล่ะ คนที่ต้องเก็บเงินทุกเซนต์

เอำไว้เพื่อกำรด�ำรงชีพอย่ำงเธอคงไม่มีหน้ำไปโบกแท็กซี่ที่บวกรำคำ

เพิ่มหลงัเที่ยงคนืแบบนี้ แล้วนั่งเฉดิฉำยกลบับ้ำนได้หรอก แม้ว่ำวนันี้

จะเหนื่อยแค่ไหน กค็งหนไีม่พ้น...เดนิกลบัเหมอืนอย่ำงทกุครั้งที่ไม่ทนั

รถไฟนั่นละ

“เอสเธอร์คนดังโดนเรียกไปแทบจะทุกแผนกเลย สิ้นปีนี้คงได้

ต�ำแหน่งเบ๊ตัวท็อปประจ�ำโรงแรมแน่ๆ” สำวร่ำงบำงว่ำพลำงเดิน 

แกว่งแขนไปมำคล้ำยจะกระตุ้นร่ำงกำยที่เหนื่อยล้ำให้ตื่นตัว ปำกที่ 

บ่นอบุอบิกบ็่นไปอย่ำงนั้นละ เธอรู้ดวี่ำกำรที่มงีำนท�ำจนยุ่งวุ่นวำยไป

ตลอดทั้งวันแบบนี้นั้นดีกว่ำไม่มีใครจ้ำงเธอเป็นไหนๆ เพรำะผู้หญิง 

ตัวคนเดียวไร้ซึ่งครอบครัวที่พึ่งพำได้อย่ำงเธอ ตกงำน...อำจจะฟังดู 

ไม่แย่เท่ำไร แต่...อดตำย!...ตัวต่อไปที่จะตำมมำหลังจำกนั้นน่ะส ิ

ปัญหำระดบัชวีติเลยนะ 

ขำเรยีวก้ำวเดนิไปตำมเส้นทำงที่เธอค่อนข้ำงคุ้นชนิ แต่กไ็ม่ได้

ใช้เป็นประจ�ำ เพรำะเส้นทำงนี้เป็นทำงลัดที่ช่วยย่นระยะทำงจำกที่

ท�ำงำนถงึที่พกัให้ใกล้ขึ้น แต่ด้วยทำงเดนิที่เป็นซอยแคบและค่อนข้ำง

มดื ดงันั้นหำกเป็นวนัที่เธอเลกิงำนตรงตำมเวลำอย่ำงทกุวนัแล้วละก.็..

รถไฟฟ้ำคอืกำรเดนิทำงอนัดบัหนึ่งที่หญงิสำวคนนี้จะเลอืกใช้

พนกังำนสำวก้ำวฉบัๆ อย่ำงว่องไวภำยใต้แสงสลวัจำกหลอดไฟ 

ตำมข้ำงทำง ที่ดูแล้วแต่ละหลอดใกล้จะสิ้นชพีเตม็ท ี และไม่รู้ว่ำเป็น
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เพรำะควำมกลัวหรือเปล่ำที่ท�ำให้หญิงสำวเริ่มรู้สึกถึงควำมผิดปกติ

ของสภำพรอบตวั ไม่ส.ิ..ถ้ำจะพูดให้ถูกเธอรู้สกึเหมอืน...มใีครบำงคน

ก�ำลงัตำมมำต่ำงหำก! 

เจ้ำของใบหน้ำสวยเหลียวกลับไปมองหำต้นตอของควำม 

ผดิปกตทิี่เธอสมัผสัได้ แต่กไ็ร้ซึ่งสิ่งใดๆ ที่เธอมองหำ สำวร่ำงบำงรบี

ก้ำวเท้ำให้เร็วขึ้น แต่ยิ่งเธอก้ำวเร็วเท่ำไร เสียงฝีเท้ำของใครอีกคน 

ที่ตำมมำกย็ิ่งชดัเจนมำกขึ้นเท่ำนั้น 

หวัใจดวงน้อยเริ่มเต้นระส�่ำ มนัคงจะไม่เกดิขึ้นอกีหรอกใช่ไหม 

ดวงตำคู่สวยส่ำยไปมำด้วยควำมกระวนกระวำยใจ เพรำะลำงบอก 

เหตรุ้ำยก�ำลงัไล่หลงัเธออยู่ เธอกไ็ม่รู้เหมอืนกนัว่ำช่วงเกอืบหนึ่งเดอืน

ที่ผ่ำนมำเกดิอะไรขึ้นกบัชวีติ แต่มนัมำกกว่ำสบิครั้งแล้วที่เธอจบัสงัเกต

ได้ว่ำมีคนสะกดรอยตำมเธอแบบนี้ แม้ว่ำทุกครั้งเธอจะหนีรอดไปได้

กต็ำม แต่กไ็ม่ได้กำรนัตว่ีำครั้งนี้หรอืครั้งต่อๆ ไปเธอจะรอดจำกเงื้อมมอื 

ของคนเหล่ำนี้ไปได้

คนตวัเลก็หนัมองข้ำงหลงัถี่ๆ  ด้วยควำมหวำดระแวง พร้อมกบั

เร่งควำมเร็วของขำเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จำกเดินทอดน่องเป็นเดินเร็ว และ

จำกเดนิเรว็...มนัก�ำลงัจะกลำยเป็น...วิ่ง!

หญิงสำวตัดสินใจออกวิ่งทันทีที่แน่ใจว่ำควำมอันตรำยก�ำลัง

ใกล้เข้ำมำ หวัใจที่ถูกควำมกลวัเกำะกมุจนเยน็วำบก�ำลงัสั่นไหวอย่ำง

เป็นบ้ำเป็นหลงั เสยีงฝีเท้ำของคนที่วิ่งตำมมำนั้นก�ำลงัย�้ำให้คนหวัใจ

สั่นไหวแน่ใจว่ำสิ่งที่เธอคดินั้นไม่ผดิ มคีนก�ำลงัตำมเธอมำจรงิๆ! 

หญิงสำวหนีอย่ำงสุดชีวิต กลัวจนแทบจะระเบิดน�้ำตำออกมำ 

แต่ก็เพรำะควำมกลัวอย่ำงสุดขั้วอีกเหมือนกันที่ท�ำให้เธอต้องหยุด

น�้ำตำเอำไว้ให้ได้...ถ้ำร้องไห้ตอนนี้ ไม่รอดแน่! เอสเธอร์ 

ในละแวกเดยีวกนันั้นเอง ชำยร่ำงสูงคนหนึ่งเพิ่งเดนิออกมำจำก

ร้ำนสะดวกซื้อพร้อมถุงหิ้วพลำสติก ที่มีเบียร์สองกระป๋องนอนแน่นิ่ง
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อยู่ในนั้น เขำยกท่อนแขนขึ้นดูนำฬิกำเช็กเวลำด้วยควำมเคยชิน แต่

แล้วกต้็องถอนหำยใจเมื่อข้อมอืที่ว่ำงเปล่ำช่วยเตอืนควำมจ�ำบำงอย่ำง

ให้เขำ

“เอำนำฬิกำไปไว้ไหนวะ จ�ำได้ว่ำตอนออกจำกบ้ำนกใ็ส่มำแล้ว

นี่หว่ำ” คนขี้บ่นออกอำกำรอกีครั้ง

เขำใส่นำฬิกำข้อมอืเรอืนโปรดตดิตวัแทบจะทกุเวลำ ทว่ำตั้งแต่

ก้ำวเหยียบเกำะสิงคโปร์ หำแทบจะพลิกห้องก็หำไม่เจอสักที...คง 

ไม่ต้องซื้อใหม่หรอกใช่ไหม นั่นมนัรุน่ลมิเิตด็ เอดชินัที่ชอบมำกเสยีด้วย

นะ 

คนที่ไม่ค่อยถูกใจอะไรง่ำยๆ คดิวกวนอยู่ในหวั แล้วในตอนนั้น

เสยีงปรศินำจำกเงำมดืกพ็ุ่งเข้ำตคีวำมคดิของเขำจนแตกกระจำย

“ต้องกำรอะไร” เสียงตะโกนที่แว่วมำจำงๆ กระตุกหัวใจของ

ชำยหนุ่มให้หนัมอง

ซอยสลัวที่อยู่ห่ำงไปจำกร้ำนสะดวกซื้อไม่มำกนักนั่นคือที่มำ

ของต้นเสยีงแน่ๆ ขำยำวก้ำวเดนิตรงเข้ำไปหำอย่ำงระมดัระวงั ภำษำ

องักฤษส�ำเนยีงท้องถิ่นนั้นไม่ได้สะดดุใจเขำเท่ำกบั...เสยีงของคนพูด

ชำยร่ำงสูงเดนิเข้ำมำหยดุที่มมุมดืด้ำนหนึ่ง คิ้วหนำขมวดเข้ำหำ

กนัด้วยกำรเพ่งพนิจิไปที่เป้ำหมำย แทรกผ่ำนกำรต่อสูก้นัของควำมมดื

กบัแสงไฟรบิหรี่ข้ำงทำง ก่อนที่น�้ำลำยอกึใหญ่จะไหลลงคอเมื่อควำม

ชดัเจนของสิ่งที่เขำเพ่งมองก�ำลงับอกกบัเขำว่ำ...

ไม่ผดิแน่! เป็นเธอคนนั้น...ไม่ผดิแน่ ธำมเพ่งมองไปที่หญงิสำว

คนนั้นที่ก�ำลังเดินถอยหลังช้ำๆ รำวกับถูกไล่ต้อนให้จนมุมด้วยชำย

ฉกรรจ์ร่ำงก�ำย�ำถงึ...สองคน!

ดวงตำของชำยหนุ่มเบิกกว้ำงทันที นี่มันอะไรกัน! เมืองที่ใคร

ต่ำงก็เล่ำลือถึงควำมรุนแรงและเข้มงวดของกฎหมำย แต่ในอีกซอก

หลบืเลก็ๆ ของควำมซวิไิลซ์กลบัมเีรื่องแบบนี้เกดิขึ้นด้วยเหรอ คิ้วเข้ม
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ขมวดปมแน่นขึ้นอกี

“สตอล์กเกอร์?” ค�ำถำมในหวัหลดุออกมำอย่ำงแผ่วเบำ 

ไม่น่ำใช่ ดูจำกรูปกำรณ์แล้วคงไม่ใช่พวกย่องสะกดรอยตำม

อย่ำงเดยีวแน่ๆ ถ้ำอย่ำงนั้นกค็งเป็นพวก...ชงิทรพัย์! หรอืไม่ก.็..ข่มขนื!!

“เฮ้ย!” ดวงตำคมเข้มเบกิกว้ำงอกีครั้ง 

นำงฟ้ำที่เขำเพิ่งเจอเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่ำนมำก�ำลงัจะถูกสอยให้

ร่วงจำกสวรรค์เหรอเนี่ย! ไม่ได้กำรแล้ว เขำต้องท�ำอะไรสกัอย่ำง

ธำมใช้เวลำเพยีงเสี้ยววนิำทใีนกำรตดัสนิใจ ใบหน้ำขำวเงยขึ้น

มองส�ำรวจตำมเสำไฟฟ้ำและสิ่งปลูกสร้ำงรอบตวั ถ้ำเขำต้องท�ำอะไร

สักอย่ำงที่อันตรำยในประเทศที่กฎหมำยรุนแรงแบบนี้ เขำต้องแน่ใจ

เสียก่อนว่ำทุกกำรกระท�ำของเขำจะไม่ถูกใครตำมมำเห็นทีหลังโดย...

กล้องวงจรปิด

แล้วก็เป็นอย่ำงที่คิดจริงๆ มีกล้องวงจรปิดสองตัวติดอยู่ที่เสำ

ไฟฟ้ำสองต้นที่อยูห่่ำงออกไป มอืหนำดงึกระชบัปีกหมวกแก๊ปให้ต�่ำลง

เพื่ออ�ำพรำงใบหน้ำ ก่อนจะผุดยิ้มร้ำย...สงสัยต้องออกก�ำลังกำย 

รอบดึกกันเสียหน่อยแล้ว ทว่ำเพียงแค่ไม่กี่ก้ำวที่ชำยหนุ่มตรงเข้ำไป

หำเป้ำหมำย แสงไฟที่กระทบโลหะแล้วพุ่งเข้ำกระแทกตำก็ท�ำให้ขำ 

ทั้งสองชะงกัฉบัพลนั

“เฮ้ย! มดีเลยเหรอ” ธำมสะดดุกกึด้วยสถำนกำรณ์ที่ตกเป็นรอง 

ก่อนจะก้มลงมองอำวุธในมือตัวเองบ้ำง “อื้อหือ เบียร์สองกระป๋อง” 

รอยยิ้มแห่งกำรประชดชีวิตฉำยขึ้นบนใบหน้ำ ก่อนกำรตัดสินใจครั้ง

สดุท้ำยจะตำมมำ

“เอำกเ็อำวะ มดีกบัเบยีร์สูก้นัสกัตั้ง ถ้ำต้องโดนแทงตำย อย่ำง

น้อยก็มีเบียร์ไปกินกับนำงฟ้ำบนสวรรค์ละวะ ถึงจะน้อยไปหน่อยก็

เหอะ”

“เธอคอื เอสเธอร์ ล ีใช่ไหม ยอมไปกบัพวกเรำดีๆ  เถอะ จะได้
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ไม่ต้องเจบ็ตวั” เสยีงขูล่อดไรฟันมำจำกหนึ่งในสองของชำยแปลกหน้ำ 

ที่ไล่ต้อนเอสเธอร์จนหลงัชนก�ำแพง 

สำวร่ำงบำงที่หำยใจหอบจนตัวโยนกัดฟันแน่น เพื่อต้ำนทำน

ควำมหวำดกลวัที่พร้อมจะเขย่ำร่ำงของเธอให้สั่นเทำเอำไว้ 

ชำยร่ำงก�ำย�ำเลื่อนมีดสั้นขึ้นกวัดแกว่งช้ำๆ ตำมใบหน้ำและ 

ล�ำคอของเธอ แม้ว่ำมดีเล่มนั้น...ไม่ได้ต้องผวิกำยของลูกไก่ที่ก�ำลงัจะ

ถกูเชอืดคนนี้เลยแม้แต่น้อย แต่จะมใีครรู้บ้ำงว่ำแสงสลวัจำกหลอดไฟ

นั้นสะท้อนควำมแหลมคมให้กรีดหัวใจดวงน้อย จนเจ้ำของอยำกจะ

หยดุหำยใจไปตรงนี้ให้รู้แล้วรู้รอดไป

เอสเธอร์พยำยำมให้ทุกอณูของแผ่นหลังแนบกับก�ำแพงปูน 

ที่ขวำงกั้นกำรหลีกหนีของเธออยู่ เรี่ยวแรงที่มีอยู่น้อยนิดยังคงผลัก 

ให้เดนิถอยหลงั แม้จะรู้อยู่แก่ใจว่ำ...เปล่ำประโยชน์

น�้ำตำที่เกนิจะกลั้นไหวเริ่มเอ่อล้นรอบดวงตำ ควำมสั่นสะท้ำน

ของร่ำงกำยมำพร้อมกบัค�ำถำมมำกมำยที่ไม่สำมำรถเอ่ยถำมใครได้...

คนเหล่ำนี้รูจ้กัเธอได้อย่ำงไร แล้วที่ส�ำคญัมำกไปกว่ำนั้น...พวก

เขำต้องกำรตวัเธอไปท�ำไม

คนตัวเล็กท�ำได้แค่หลับตำปี๋ เบือนหน้ำหลบคมของใบมีดทั้ง

น�้ำตำ 

วนิำททีี่คนร้ำยก�ำลงัจะดงึท่อนแขนเรยีวของเธอให้เข้ำไปอยู่ใน

อำณัติ แรงสะกิดจำกใครบำงคนที่ด้ำนหลังก็เรียกควำมสนใจให้มัน

หันไปหำ ก่อนที่ถุงพลำสติกอันมีเบียร์สองกระป๋องเริงร่ำอยู่ในนั้นจะ 

ถูกเหวี่ยงเข้ำกระแทกใบหน้ำมนัเตม็แรง

“โอ๊ย!”

เสยีงร้องลั่นที่ไม่รู้ที่มำที่ไปเรยีกให้คนที่หลบัตำอยูเ่ปิดเปลอืกตำ

ขึ้นรับรู้เหตุกำรณ์ตรงหน้ำ แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ค�ำตอบ มือแกร่ง 

ของชำยหนุ่มคนที่สำมก็กระชำกร่ำงเล็กบำงให้ปลิวไปตำมแรงลำก
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มหำศำลของเขำทนัที

ขำเรียวที่เกือบจะหมดแรงอยู่รอมร่อต้องวิ่งต่ออย่ำงไม่มีกำร

หยดุพกัเพรำะเจ้ำของขำถูกลำก ไม่มบีทสนทนำใดๆ เกดิขึ้นระหว่ำง

เธอกับชำยปริศนำคนนี้เลย แน่ละสิ เพรำะในเวลำนี้กำรเอำชีวิตที่ม ี

อยู่เพยีงคนละหนึ่งให้รอด ย่อมต้องมำก่อนกำรสำนสมัพนัธ์มติรภำพ

ใดๆ ทั้งนั้น

เอสเธอร์หนัมองหลงัเป็นระยะๆ แล้วกเ็ป็นอย่ำงที่คดิ สองชำย

ร่ำงหนำยังคงตำมมำอย่ำงไม่มีทีท่ำจะลดละ เช่นเดียวกับเสียงหอบ

หำยใจถี่ๆ ของทั้งคู่ที่ก�ำลังบอกกันและกันว่ำพวกเขำเหนื่อยเกินกว่ำ

จะวิ่งต่อไปได้ไหวแล้ว

เมื่อสูญเสียอำวุธเดียวในมือไป สิ่งเดียวที่พอจะพำให้เขำรอด

จำกสถำนกำรณ์คับขันนี้ได้ คือขำสองข้ำงเท่ำนั้น ธำมวิ่งตรงไปข้ำง

หน้ำอย่ำงไม่รู้ทิศทำง เขำเลี้ยวเข้ำตรอกซอกซอยที่คิดว่ำพอจะหำที่

หลบซ่อนได้ และสมองที่ต้องประมวลผลอย่ำงหนกัไปพร้อมๆ กบักำร

วิ่งมำรำธอนขนำดย่อมนี้ท�ำให้เขำไม่เหลือเวลำแม้สักวินำทีเดียวที่ 

จะหนัไปมองหญงิสำวที่ถูกเขำลำกให้วิ่งตำมหลงัมำ หญงิสำว...ที่เขำ 

ไม่กล้ำแม้แต่จะยอมรบักบัใจตวัเองว่ำ...อยำกเจอเธอมำกที่สดุ

แล้วก่อนที่ทั้งคูจ่ะหมดลมหำยใจ ธำมกพ็ำร่ำงบำงในพนัธนำกำร 

ให้เข้ำมำหลบอยูใ่นซอกหลบืแคบๆ ระหว่ำงตกึ อนัที่จรงิต้องเรยีกว่ำ...

ซอกที่วำงถงัขยะระหว่ำงสองตกึถงึจะถูก ชำยหนุ่มดนัตวัหญงิสำวให้

หลบเข้ำไปจนสุด ลมหำยใจของทั้งคู่ที่รินรดกันในระยะประชิดนั้น

คล้ำยฉำกสวตีชั้นดใีนหนงัสกัเรื่องหนึ่ง แตส่ถำนกำรณต์อนนี้ไม่มใีคร

มอีำรมณ์คดิถงึโรแมนตกิเลฟิซนี มำกไปกว่ำกำรเอำชวีติให้รอดปลอดภยั 

ทั้งนั้น

“ชู.่..” สญัญำณสำกลจำกชำยตรงหน้ำบอกให้เอสเธอร์รูว่้ำเธอ

ต้องลดเสยีงหำยใจแรงๆ ให้เบำลง ก่อนที่จะมใีครตำมมำเจอเข้ำเสยี
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ก่อน 

สำวร่ำงบำงมองส�ำรวจชำยที่ประจนัหน้ำกบัเธอใต้เงำมดื แผง

อกที่ยกขึ้นยกลงถี่ๆ  กบัเมด็เหงื่อที่ไหลลงมำตำมล�ำคอนั้นบอกควำม

เหนด็เหนื่อยของเขำได้โดยไม่ต้องปรปิำกพดูเลยสกันดิ หญงิสำวเลื่อน

สำยตำขึ้นมองใบหน้ำของชำยปริศนำที่ยื่นมือเข้ำมำช่วยเธออย่ำง 

ไร้เหตุผล ดวงตำคู่งำมเพ่งพินิจรูปหน้ำของชำยหนุ่ม ทว่ำเงำจำก 

ปีกหมวกแก๊ปที่ทอดยำวลงมำนั้นท�ำให้เธอไม่เห็นควำมชัดเจนใดๆ 

จำกภำพใต้หมวกนั้นได้เลย...นอกจำก...ผู้ชำยคนนี้เป็นคนเอเชยี

ธำมหนัมองสภำพรอบตวัพร้อมกบัประมวลสถำนกำรณ์ ถงัขยะ

พลำสตกิทรงสูงสองใบที่ตั้งอยูข้่ำงๆ นี้จะเป็นเกรำะก�ำบงัที่ช่วยอ�ำพรำง

คนตัวเล็กที่พ่นลมหำยใจรดหน้ำอกเขำอยู่นี้ให้พ้นจำกสำยตำของคน

ที่ก�ำลงัไล่ตำมมำได้อย่ำงแน่นอน 

แต่เขำ...ต้องไม่อยู่ที่นี่

ใช่...ร่ำงกำยที่สูงใหญ่ของเขำจะเป็นจุดสะดุดสำยตำคนอื่น 

ได้ง่ำย และคงไม่ดีแน่ถ้ำวิ่งหนีกันมำแทบตำย แต่สุดท้ำย...ต้องมำ 

ตำยข้ำงถงัขยะ

“นั่งลง”

ภำษำองักฤษส�ำเนยีงแปลกหทูี่ชำยหนุม่กระซบิบอกนั้นกระตกุ

คิ้วเรยีวของคนฟังให้เข้ำหำกนั...ผูช้ำยเอเชยีคนนี้ไม่ใช่คนที่นี่ เอสเธอร์ 

บอกกบัตวัเองทนัที

มอืหนำค่อยๆ ดนัไหล่บำงให้เธอย่อตวัลงตำมค�ำสั่ง ก่อนจะถอด

แจ็กเกตของเขำคลุมร่ำงเล็กที่นั่งกอดเข่ำอยู่กับพื้นเอำไว้ ชำยร่ำงสูง

หนัมองซ้ำยมองขวำ แล้วก้ำวออกมำจำกที่ซ่อน ไม่ลมืที่จะหนัไปเขยบิ

ถงัขยะให้แน่ใจว่ำบงัคนที่นั่งอยูข้่ำงหลงัเอำไว้ได้มดิ และเพยีงไม่กี่ก้ำว

ที่เขำเดนิออกมำจำกตรงนั้น

“เฮ้ย! มนัอยู่นั่น”
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เสยีงของชำยที่วิ่งตำมมำแล่นเข้ำหูธำมทนัท ี“ไม่เหนื่อยกนัรไึง

วะ” เขำสบถโพล่งออกมำพร้อมกบัที่ขำออกวิ่งอย่ำงรู้หน้ำที่อกีครั้ง 

ผูบ้รหิำรหนุม่ที่ผนัตวัมำเป็นนกัวิ่งก�ำลงัมุง่ไปข้ำงหน้ำอย่ำงไม่รู้

จดุหมำย ขำยำววิ่งด้วยควำมเรว็สูงสดุแบบไม่คดิชวีติ และเพรำะครั้ง

นี้เขำไม่ต้องลำกใครให้วิ่งตำม ขำยำวจึงท�ำควำมเร็วได้มำกและก้ำว

ได้ยำวกว่ำเมื่อครั้งก่อน 

ไม่นำนนักชำยหนุ่มร่ำงสูงก็มำหยุดตรงลำนกว้ำงที่ไหนสักแห่ง 

เขำชะลอควำมเรว็ลงเมื่อเริ่มแน่ใจว่ำหลดุพ้นจำกกำรไล่ล่ำ คนเหนื่อย

หอบหยดุกำรเคลื่อนที่ลงพร้อมกบัยนัแขนทั้งสองข้ำงกบัหวัเข่ำ น�้ำลำย

เหนยีวหนบึไหลลงหล่อเลี้ยงล�ำคอที่แห้งผำก ก่อนลมหำยใจที่สูดเข้ำ

ออกอย่ำงไม่เป็นจงัหวะจะค่อยๆ เริ่มกลบัเข้ำสู่ภำวะปกต ิ

ธำมลุกขึ้นยืนแล้วกวำดสำยตำมองรอบข้ำง ก่อนจะพบว่ำ... 

“อ้ำว เฮ้ย...หลง!” มอืหนำตหีน้ำผำกพลำงพ่นลมหำยใจเพรำะปัญหำ

ที่ไม่จบไม่สิ้นทนัท ี“วนันี้มนัวนัอะไรวะเนี่ย”

...

ครึ่งชั่วโมงให้หลงั ชำยหนุ่มที่ร่ำงกำยเปียกปอนกก็ลบัเขำห้อง

พักได้อย่ำงปลอดภัย ต้องขอบคุณเทคโนโลยีที่เรียกว่ำจีพีเอสนะเนี่ย 

ถ้ำไม่อย่ำงนั้นเขำอำจจะต้องนอนบนม้ำนั่งรมิทำงที่ไหนสกัที่ไปแล้ว 

ธำมเชด็เหงื่อตำมใบหน้ำกบัแขนเสื้อ ถ้ำอยูท่ี่บ้ำนป่ำนนี้คง̧โดน

คณุย่ำว่ำว่ำเป็นลกูหมำตกน�้ำไปแล้วแน่ๆ ขนำดว่ำฝนไม่ได้ตกอย่ำงที่

เขำคำดกำรณ์เอำไว้ แต่สดุท้ำยกต็้องมำเปียกด้วยฝนเหงื่ออยู่ดี

“สงิคโปร์มำรำธอนเขำเริ่มวิ่งกนัตอนตสีำมเหรอวะเนี่ย”

คนหมดแรงทิ้งตัวลงแผ่หลำบนเตียงนุ่ม ก่อนจะปล่อยให้ภำพ

เหตกุำรณ์ที่เกดิขึ้นอย่ำงรวดเรว็เมื่อรำวๆ หนึ่งชั่วโมงที่แล้วไหลเข้ำมำ

ฉำยซ�้ำในหวัของเขำอกีครั้ง

“เบยีร์กไ็ม่ได้ ไฟแชก็กไ็ม่ม ีบหุรี่กไ็ปกบัเสื้ออกี...แต่อย่ำงน้อย
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ได้จบัมอืกย็งัดวีะ” 

มอืหนำยกขึ้นระดบัจมกู ก่อนคนอมยิ้มจะสดูหำยใจเข้ำเตม็แรง

หมำยจะดอมดมครำบควำมหอมของสำวชวนฝันที่ตดิมอืมำ...แต่สิ่งที่

เข้ำกระทบประสำทส่วนรบักลิ่นของเขำกลบัเป็น...

“แหวะ เหมน็ขยะ โวะ”...วนันี้อำจไม่ใช่วนัของธำมจรงิๆ
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สาวร่างบางนัง่คดุคูอ้ยูบ่นพืน้ทีเ่ฉอะแฉะ ใบหน้าอ่อนเยาว์

ซบลงกบัท่อนแขนเลก็ที่รวบสองขำที่ชนัขึ้นมำเอำไว้ หวัใจยงัคงเต้นรวั

จนเสียงดังครึกโครมรำวกับว่ำ...เป็นเสียงเดียวที่เหลืออยู่บนโลกใบนี้ 

ดวงตำกลมโตถูกปิดกั้นจำกควำมจริงของโลกภำยนอก เพรำะหำก

ควำมเลวร้ำยที่ไล่ล่ำเธออยูต่ำมมำถงึจรงิๆ หญงิสำวขอไม่เหน็ภำพนั้น

เสยีจะดกีว่ำ ในเวลำนี้...ลกูหมำจนตรอกอย่ำงเธออ่อนล้ำเกนิกว่ำที่จะ

หนตี่อไปได้แล้ว

ค�ำภำวนำร้องขอชีวิตจำกพระผู้เป็นเจ้ำถูกเอ่ยขึ้นซ�้ำๆ นับร้อย

นบัพนัครั้งภำยใต้เครื่องยดึเหนี่ยวเดยีวที่เธอฝำกชวีติเอำไว้ในเวลำนี้...

เสื้อแจก็เกตที่บดบงัร่ำงกำยของเธออยู่ตวันี้...เท่ำนั้น

เอสเธอร์ไม่รู ้ว่ำเธอปล่อยให้เวลำผ่ำนล่วงเลยไปนำนเท่ำไร  

จนกระทั่งเมื่อเธอเริ่มแน่ใจว่ำเสยีงเอะอะภำยนอกแผ่วเบำลง มอืบำง

ก�ำหมัดแน่นเพื่อสะกดควำมกลัวที่พร้อมจะพวยพุ่งเอำไว้ ดวงตำที่ 

กะพรบิปรบิๆ กบัลมหำยใจที่ผ่อนเข้ำออกช้ำๆ นั้นกเ็พื่อย�้ำกำรตดัสนิใจ 

และเมื่อหัวใจมีควำมพร้อมมำกพอที่จะต่อสู้กับควำมเสี่ยง  

มือเรียวจึงเปิดเครื่องอ�ำพรำงร่ำงกำยออก ก่อนจะมองซ้ำยมองขวำ 

ยืนยันควำมมั่นใจให้ตัวเองอีกครั้ง และใช้เวลำเพียงไม่กี่นำทีพำร่ำง 

2
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ในสภำพมอมแมมกลบัเข้ำสู่ชำยคำบ้ำน...ได้อย่ำงปลอดภยั

ผ้าขนหนูผืนหอมก�าลังซับความเปียกช้ืนจากเส้นผมโดย

เจ้ำของมอืเรยีวเลก็ในชดุนอนตวัโปรด เธอหย่อนตวัลงนั่งบนเตยีงเดี่ยว

ขนำดกะทดัรดัในห้องนอน ที่ไม่ได้เลก็ถงึขนำดต้องใช้ค�ำว่ำ...รูหนู แต่

ถ้ำจะใช้ค�ำว่ำใหญ่กด็ูจะเกนิควำมจรงิไปสกัหน่อย

ห้องนอนห้องนี้เป็นพื้นที่ที่เธอแบ่งเช่ำจำกห้องห้องหนึ่งในแฟลต

รฐับำล อนัมรีุน่พี่สมยัมธัยมที่สนทิกนัเป็นเจ้ำของ รุน่พี่คนนี้ได้รบัมรดก

ตกทอดแฟลตที่อยู่อำศัยอันเป็นควำมช่วยเหลือจำกรัฐบำลห้องนี้มำ

จำกครอบครวัของเธอ และหลงัจำกที่เธอทรำบข่ำวว่ำแม่ของเอสเธอร์

เสียชีวิตลง แล้วรุ่นน้องของเธอต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในชีวิตเอง 

ทกุอย่ำง เธอจงึชวนให้สำวน้อยคนนี้ย้ำยเข้ำมำอยู่ด้วยกนัด้วยค่ำเช่ำ

รำคำแสนถูก ที่ไม่มีทำงหำได้บนเกำะที่มีพื้นที่อยู่เพียงน้อยนิดแห่งนี้ 

แลกกับกำรช่วยดูแลควำมเรียบร้อยของบ้ำนให้พนักงำนต้อนรับบน

เครื่องบนิผู้ไม่ค่อยจะได้อยู่บนพื้นดนิอย่ำงเธอ

เอสเธอร์เอื้อมไปคว้ำเสื้อแจ็กเกตสีน�้ำตำลที่เธอวำงเอำไว้บน

ผ้ำห่ม ด้วยควำมคิดที่ว่ำ...จะมีทำงไหนบ้ำงที่เธอจะหำเจ้ำของเสื้อ 

ตัวนี้เจอ เพรำะนอกจำกเธอต้องคืนเสื้อที่ดูมีรำคำนี้ให้เขำแล้ว ค�ำ

ขอบคณุที่มอียู่ล้นเตม็อก...เธอกอ็ยำกมอบให้เขำด้วย 

หญงิสำวเริ่มคล�ำส�ำรวจของในมอื เผื่อมอีะไรที่พอจะเป็นเบำะแส 

ให้ติดตำมตัวเจ้ำของหลงเหลืออยู่บ้ำง กระเป๋ำเสื้อด้ำนขวำถูกล้วง

เข้ำไปเป็นจุดแรกเพรำะไม่ได้รูดซิปปิดเอำไว้ แล้วรอยยิ้มบำงๆ ก็ผุด

ขึ้นบนใบหน้ำ...ดูเหมอืนว่ำเธอจะเจออะไรบำงอย่ำงเข้ำแล้ว

“เอ้ำ ซองบหุรี่เหรอเนี่ย นกึว่ำจะเป็นพวกกระดำษโน้ตอะไรเสยี

อกี” คนผดิหวงัวำงเสื้อเอำไว้บนตกั ก่อนจะคลี่ซองบหุรี่สเีขยีวที่ยบัยูย่ี่

ให้คลำยออก
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“สูบบุหรี่มำกๆ ไม่ดีนะคะคุณนักวิ่ง” สำวน้อยก้มลงเอ่ยกับ 

เสื้อแจก็เกต 

แล้วตอนนั้นเองค�ำเตอืนที่โชว์หรำอยู่บนซองกท็�ำให้ดวงตำของ

เธอเบกิโต “คนไทยเหรอเนี่ย! ผู้ชำยเอเชยีคนนั้น...เป็นคนไทยเหรอ”

ข้อสนันษิฐำนที่หนึ่งในกำรตำมหำตวัชำยปรศินำถกูหยบิยกขึ้น

มำทนัท ี

เอสเธอร์พลิกเสื้อไปอีกด้ำนเพื่อค้นหำข้อสันนิษฐำนในล�ำดับ 

ต่อไปจำกกระเป๋ำอกีด้ำนหนึ่งที่รดูซปิปิดเอำไว้ และไม่นำนนกัเธอกไ็ด้

เบำะแสสองตดิมอืมำ

“นำฬิกำ?” หญงิสำวโพล่งออกมำด้วยไม่คดิว่ำจะมขีองแบบนี้

ตดิมำด้วย 

แค่เสื้อก็น่ำจะหลำยตังค์แล้ว นี่ยังมีนำฬิกำข้อมือติดมำด้วย 

อกี ถ้ำหำเขำไม่เจอ...ควำมรูส้กึที่ท�ำให้เขำต้องล�ำบำก...คงทวคีณูมำก

ขึ้นอกีเป็นแน่

นำฬิกำข้อมอืเรอืนโปรดที่เจ้ำของแทบจะพลกิเกำะสงิคโปร์ตำม

หำ แต่หำรู้ไม่ว่ำถูกเจ้ำหน้ำที่ภำคพื้นของสนำมบนิที่เข้ำมำช่วยเหลอื

เขำในตอนนั้นจบัยดึเอำไว้ แถมรดูซปิปิดให้อย่ำงแน่นหนำไว้ในกระเป๋ำ

เสื้อตวันี้ แล้วกด็นัเป็นจดุที่...คนหำของไม่ได้นกึถงึเลยแม้แต่นดิเดยีว

คนตวับำงทิ้งตวัลงอย่ำงอ่อนใจบนที่นอน และเริ่มทบทวนข้อมลู

ที่เธอพอจะปะตดิปะต่อได้

“หนึ่ง...คุณนักวิ่งเป็นผู้ชำย สอง...คุณนักวิ่งน่ำจะเป็นคนไทย 

สำม...คุณนักวิ่งน่ำจะไม่มีนำฬิกำใส่ตอนนี้ และสี่...เป็นไปได้ว่ำคุณ 

นกัวิ่งน่ำจะพกัอยู่แถวนั้น” 

ข้อสนันษิฐำนเริ่มถูกจดัเรยีงเป็นข้อๆ ในหวัของหญงิสำว 

“ถ้ำพกัแถวนั้น...กม็แีค่โรงแรมเดยีวนี่!”

เอสเธอร์เด้งตัวกลับขึ้นนั่ง ถ้ำเขำพักที่โรงแรมที่เธอท�ำงำนอยู่ 



34  เสน่ห์เงาใจ

เธอกพ็อจะมเีหตผุลที่เหมำะสมที่จะขอดรูำยชื่อแขกคนไทยจำกคนรูจ้กั

ที่เคำน์เตอร์ได้ รอยยิ้มเกอืบจะคลี่ออกบนใบหน้ำ แต่กต็้องกลำยเป็น

ถอนหำยใจแทน

โรงแรมมเีป็นร้อยห้อง แล้วเธอจะรู้ไหมเนี่ยว่ำเป็นห้องไหน!

“เฮอ้...อ” คนออ่นใจทิ้งตวัลงนอนอกีครั้ง เกำะสงิคโปร์ที่เขำว่ำ

เลก็ พอต้องตำมหำใครสกัคนขึ้นมำ...ดนัรูส้กึว่ำใหญ่ขึ้นมำเสยีอย่ำงนั้น

“แล้วเรำจะได้เจอกนัอกีไหมคะเนี่ยคณุนกัวิ่ง” 

“วันนี้ทั้งวันแกไปไหนมามั่งวะ” โจเอ่ยถามเพื่อนหลังจาก

ที่ทั้งคู่นั่งลงที่โต๊ะตวัหนึ่งในร้ำนสงัสรรค์รมิทำง 

“ก็เดินไปแค่ใกล้ๆ แถวนั้นแหละ กว่ำจะตื่นก็บ่ำยแล้ว เลย 

ไม่ได้ไปไหนไกลๆ เลยว่ะ” ดูเหมือนคนถูกถำมจะเริ่มต้นวันพักผ่อน

ของเขำได้ไม่ดเีท่ำไรนกั

“อะไรวะ นำนๆ ทจีะมำเที่ยว แต่ดนัตื่นสำย”

“เออ เมื่อคนืมปัีญหำนดิหน่อย กว่ำจะได้นอนกเ็กอืบสว่ำงแล้ว 

ฉนัรอจดัหนกัรอบดกึทเีดยีวเลยนี่ไง” ธำมว่ำก่อนจะเปิดกระป๋องเบยีร์

ที่เพิ่งถูกยกมำเสริ์ฟ แล้วยกขึ้นกระดกพรวดเพื่อเรยีกควำมชุ่มคอ

บรรยำกำศร้ำนอำหำรมื้อดกึเตม็ไปด้วยแสงไฟหลำกสจีำกป้ำย

ไฟโฆษณำ และดูเหมอืนว่ำเอำเข้ำจรงิๆ น่ำจะขำยอำหำรเป็นของรอง 

ส่วนของหลักน่ะเหรอ...ก็แอลกอฮอล์ในมือลูกค้ำทุกคนที่จับจองที่นั่ง

กนัเตม็พื้นที่นี่ไงล่ะ 

โต๊ะเหล็กตัวกลมกับเก้ำอี้พลำสติกสีเหลืองสดถูกวำงเรียงรำย

เตม็พื้นที่ตั้งแต่ในตกึแถวสขีำวที่เปิดโล่ง ไล่มำตลอดจนลำมไปถงึทำง

เดินบำทวิถีริมถนน และเมื่อทุกที่นั่งถูกเติมเต็มด้วยผู้คนที่พูดคุยกัน

จ้อกแจ้กด้วยแล้ว นี่คงเป็นเครื่องยืนยันได้ชัดเจนว่ำ...ที่นี่เป็นแหล่ง

ชมุนมุยำมค�่ำคนืชั้นดขีองเหล่ำนกัท่องรำตรทีกุช่วงวยัเลยทเีดยีว
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“โอ้โห! จดุมุ่งหมำยแน่วแน่จรงิๆ” คนพื้นที่เอ่ยแซว็ 

“เออ ไหนว่ำมำดิ๊ พำมำถงึนี่ มอีะไรแนะน�ำเพื่อนมั่งครบั” 

โจส่ำยหน้ำและไม่ลมืที่จะอมยิ้ม เพรำะเขำพูดเอำไว้เมื่อคนืว่ำ

คนืนี้จะพำสหำยตวัร้ำยมำเหยยีบย�่ำฉำกหลงัของแดนซวิไิลซ์ ด้ำนมดื

ที่เร้ำใจของเกำะสงิคโปร์ 

“ที่นี่เขำเรียกว่ำย่ำนเกลัง เวลำกลำงวันก็เป็นย่ำนที่อยู่อำศัย

ธรรมดำ แต่พอตะวนัลบัฟ้ำเท่ำนั้นแหละ แกมองไปดนิ่ะ” คนพูดโยก

ก้นกระป๋องเบียร์ในมือไปทำงเป้ำหมำยที่เขำพูดถึง “ซอยที่อยู่ฝั่งตรง

ข้ำมนั่นน่ะได้ทกุซอยเลย เรยีงเป็นตบัตั้งแต่หวัซอยยนัท้ำยซอย”

“เฮ้ย!” คนหลุดอุทำนเอนตัวออกห่ำงคนพูดด้วยควำมตกใจ 

“เยอะขนำดนั้นเลยเหรอ”

ค�ำถำมนั้นดูเหมือนจะไม่ต้องกำรค�ำตอบ เพรำะคนถำมไม่ได้

มองหน้ำคู่สนทนำ แต่ก�ำลังเพ่งสำยตำข้ำมฟำกเข้ำไปยังซอยสลัวๆ  

ที่เพื่อนว่ำโน่นต่ำงหำก

“ไอ้โจ...ย้ำยโต๊ะไหม ไม่ค่อยเห็นเลยว่ะ” คนตำเล็กหันมำ 

ขมวดคิ้วใส่เพื่อน 

แล้วคนคอเดียวกันก็ยิ้มปนข�ำก่อนจะส่ำยหน้ำ “ไม่ต้องย้ำย

หรอก ตรงนี้แหละดีแล้ว เพรำะเด็ดสุดอยู่ที่ซอยสิบ ซอยที่อยู่เยื้องๆ 

ไปนดินงึนั่นน่ะ”

“อ่ำเฮย...ย” ค�ำพดูอำจไม่มคีวำมหมำย แต่กำรหรี่ตำมองอกีฝ่ำย 

ด้วยสำยตำจบัผดิเรยีกเสยีงหวัเรำะจำกคนถูกแซว็ด้วยสำยตำได้ดี

“ไม่เคยเว้ย ฟังเขำเล่ำมำเหมอืนกนั” โจรบีปฏเิสธสิ่งที่เพื่อนคดิ

“อ๊ะ...น่ะน่ะน่ะ” อกีคนกย็งัไม่เลกิแซว็

“บอกว่ำไม่เคยไงวะ”

“โอเค้ ไม่เคยกไ็ม่เคย” คนขี้แกล้งอมยิ้ม “แล้วไงต่อวะ” ธำม

หันหัวเรือกลับเข้ำเรื่องเดิมก่อนจะเปิดเบียร์กระป๋องใหม่เข้ำร่วมวง



36  เสน่ห์เงาใจ

สนทนำด้วย

“ในซอยนั้นน่ะมบี้ำนเรยีงกนัเข้ำไปเป็นหลงัๆ”

“ที่หน้ำบ้ำนมีโคมแดงปักอยู่ใช่ไหม” นักท่องเที่ยวหนุ่มถำม

แทรกขึ้น

“อ้ำว...รู้ได้ไงครบัไอ้คณุธำม” เมื่อเป็นทพีลำดของเพื่อน มหีรอื

ที่คนเพิ่งโดนมำหมำดๆ อย่ำงโจจะไม่ซ�้ำ

“ฉนักฟ็ังจำกคนอื่นมำเหมอืนกนั”

“ใช่เหรอ...อ” โจสวนกลบัด้วยสหีน้ำทะเล้น

“อ่ำนจำกเนต็มำไง”

“อ๋อ...อ่ำนจำกเนต็มำ โอเค ตกลงอ่ำนจำกเนต็มำนะ แน่ใจนะ”

“เออ”

“ที่หน้ำบ้ำนเนี่ยมันไม่ได้มีโคมแดงอย่ำงเดียว มันมีตัวเลขติด

อยูด้่วย เอำไว้เป็นโค้ดบอกพกิดั อย่ำงสมมตุหินึ่งศนูย์หนึ่งห้ำกค็อื ซอย

สบิ บ้ำนหลงัที่สบิห้ำอะไรแบบนี้ แล้วไอ้ที่เดนิออกมำเรยีกตำมซอยที่

แกเหน็ๆ เนี่ย เขำว่ำกนัว่ำเป็นเกรดทั่วไป ส่วนตวัทอ็ปจะอยู่ในบ้ำน” 

โจกดเสยีงต�่ำคล้ำยก�ำลงับอกควำมลบั

“แล้วพกีสดุเนี่ยต้องโค้ดไหนวะ” 

โจฉกียิ้ม ว่ำแล้วว่ำไอ้นี่มนัต้องถำม “หนึ่งศนูย์หนึ่งสอง จะบอก

ไว้ก่อนเลยนะเว้ยว่ำแกสำมำรถหำขำวๆ สวยๆ ระดบัพรติตี้มอเตอร์โชว์ 

ได้ในรำคำแค่...ร้อยเหรยีญ!”

“ร้อยเหรียญ! สองพันกว่ำบำทเนี่ยนะ” ตำเล็กเบิกจนกว้ำง 

“ชำตอิะไรวะ”

“อืม...ส่วนใหญ่น่ำจะเป็นคนจีนนะที่เขำว่ำรำคำนี้ ถ้ำคนไทย 

กล็ดลงมำอกีนะ ซกั...แปดสบิเหรยีญได้มั้ง แต่มเีพื่อนที่ท�ำงำนบอกว่ำ

คนไทยเขำไม่ค่อยรบัคนไทยด้วยกนั อะไรท�ำนองนั้น” 

คนเกบ็ข้อมลูพยกัหน้ำตำม “แล้วมนัเยอะขนำดนี้ ต�ำรวจไม่จบั
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เหรอวะ”

“ไม่หรอก เพรำะส�ำหรับที่นี่งำนแบบนี้คืองำนถูกกฎหมำย  

คุณสำมำรถใช้ร่ำงกำยคุณหำเงินยังไงก็ได้ มันเป็นสิทธิ์ของคุณ แต ่

มีข้อแม้ว่ำต้องตรวจโรคทุกสำมเดือน” โจผู้รู้ยิ่งกว่ำกูเกิลว่ำ ก่อนจะ

กระดกเบยีร์ตำมไปแก้คอแห้งที่พูดมำเสยียดืยำว

“ถ้ำถูกกฎหมำย แบบนี้กไ็ม่ถอืว่ำเป็นด้ำนมดืดวิะ เพรำะมนัก็

เหมอืนหนึ่งอำชพีที่สจุรติ” นกัธรุกจิหนุ่มเริ่มวเิครำะห์รูปกำรณ์

“พวกเจ๊ๆ อ้ะไม่ผดิกฎหมำย แต่ที่เนี่ยเขำถอืว่ำเป็นย่ำนเสื่อมโทรม 

ที่สดุบนเกำะนี้ พวกตกึรำมบ้ำนช่องมนัอำจจะดูปกต ิ แต่ควำมเสื่อม 

โทรมที่ฉันหมำยถึงคืออบำยมุขอื่นๆ อย่ำงเช่น...พวก...ขำยหนังโป๊  

ยำปลุกเซ็กซ์ บ่อนลอย หรือแม้แต่...ผู้ชำยที่เกำะผู้หญิงกิน ที่เนี่ย...

ศูนย์รวมเลยแหละ”

“หมื...ม งั้นผู้หญงิที่อยู่ย่ำนนี้ได้กโ็คตรเก่งเลยดวิะ”

“จะพูดอย่ำงนั้นก็ได้ แต่ก็ไม่ถูกไปทั้งหมดนะ เพรำะที่นี่ถึงจะ

เรียกว่ำแหล่งเสื่อมโทรม แต่มันก็ยังปลอดภัย ไม่ได้อันตรำยอย่ำงที่

เหน็นะ เพรำะโดยปกตแิล้วถ้ำเรำไม่ไปยุ่งกบัเขำ เขำกจ็ะไม่มำยุ่งกบั

เรำ แต่ถ้ำแกอยำกยุง่ อยำกลองเล่นไฟด ูแกกล็องเดนิไปเลง็เป้ำหมำย 

ส่งสำยตำนดิๆ เดี๋ยวเขำกม็ำ...ขำยตรงให้แกเองแหละ” 

ธำมเหลอืบมองคนพดูที่จนแล้วจนรอดกพ็ำวกกลบัเข้ำเรื่องซื้อๆ 

ขำยๆ ได้เหมอืนเดมิ ชำยหนุม่คบีอำหำรในจำนตรงหน้ำใส่ปำก อำหำร

ถูกน�ำมำเสิร์ฟสักพักแล้ว แต่ดูเหมือนควำมเข้มข้นของเรื่องเล่ำก�ำลัง

จะท�ำให้มนักลำยเป็นหมนั 

“เออ แต่แกต้องระวงันะเว้ย เพรำะผู้หญงิที่อยู่แถวนี้บำงทเีขำ

กไ็ม่ได้ท�ำงำนแบบนั้น อย่ำไปเลง็ซี้ซั้วล่ะ โดนตหีวัแตกไม่รูด้้วยนะ แล้ว

ก็มีอีกอย่ำง...ยิ่งดึกยิ่งเป็นเวลำของวัยกระเตำะ เอ๊ำะๆ เนี่ยตอนนี้ 

ห้ำทุ่มก�ำลังดีเลย เต็มที่เลยนะเพื่อน” โจว่ำพร้อมกับลุกขึ้นตบไหล่ 
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คนที่นั่งอยู่ “ส่วนฉนั จะกลบัก่อนละ”

“อ้ำวเฮ้ย! เรำไม่ได้จะเคียงบ่ำเคียงไหล่กันเหรอวะ” ธำมเงย

หน้ำขึ้นส่งค�ำถำมยยีวนให้คู่สนทนำที่ยนือยู่

“ไม่ได้ว่ะ ฉนัมนีดัต่อ”

“นดัตอนห้ำทุม่เนี่ยนะ อ้ำ...นดัไว้ที่ซอยสบิปะวะ” คนขี้แซว็ถำม

ระคนหวัเรำะ

“ไม่ใช่เว้ย แกนั่นแหละ จะลงพื้นที่ไม่ใช่เหรอ อย่ำดูเฉยๆ ด ิ 

ลองจดัดูสกัดอก จะแอบบอกนะว่ำผู้หญงิที่เนี่ยเขำมถีงุยำงให้ฟรเีลย 

ไม่ต้องเตรยีมไป”

“เฮ้ย จดัเจดิอะไร ไปเลยไป จะไปกร็บีไปเลยไป”

“เออ งั้นพรุ่งนี้เจอกนั...ท�ำเป็นไล่ เดี๋ยวกไ็ปโผล่ซอยสบิ” 

ธำมหันกลับไปหำคนกวน ก่อนจะหยิบถั่วในจำนแล้วปำใส่

เพื่อนที่ก�ำลงัยกัคิ้วให้อย่ำงกวนบำทำที่สดุทนัที

และดูเหมือนว่ำค�ำพูดของโจจะมีอำนุภำพมำกกว่ำถั่วที่เขำ 

ขว้ำงใส่ เพรำะเพยีงไม่นำนหลงัจำกที่เพื่อนคล้อยหลงัออกไป ธำมก็

ข้ำมฟำกจำกร้ำนอำหำรรมิทำงมำโผล่ที่...ซอยสบิ...จนได้!

ผิดค�ำพูดของโจที่ไหน นี่ถ้ำโจยังอยู่ที่นี่ ป่ำนนี้คงหัวเรำะร่วน 

จนลงไปนอนกองกบัพื้นแล้วแน่ๆ

หนุม่ร่ำงสูงเดนิผ่ำนหญงิสำวมำกมำย ซึ่งเหน็ได้ชดัว่ำพยำยำม

อย่ำงมำกที่จะสบตำกบัเขำ แม้เจ้ำตวัจะรู้สกึแปลกๆ ไปบ้ำง แต่เขำก็

เข้ำใจดว่ีำนั่น...คอืหนึ่งในกลยทุธ์ในกำรท�ำอำชพีของพวกเธอเหล่ำนั้น

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เขำก้ำวเข้ำมำในสถำนที่ที่มีเพื่อจุดประสงค์

แบบนี้ เพรำะด้วยงำนของเขำ บำงทีเขำก็ต้องพำลูกค้ำไปเลี้ยงผ่อน

คลำยในสถำนเรงิรมย์บ้ำง ธำมกวำดสำยตำมองรอบๆ รำวกบัก�ำลงั

เกบ็เกี่ยวควำมรู้สกึไว้เป็นประสบกำรณ์

จะว่ำไปถ้ำเทียบกับที่ที่เขำเคยไป จะว่ำคล้ำยก็คล้ำย จะว่ำ 
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ไม่คล้ำย...ก็ดูไม่คล้ำยได้เหมือนกัน...ถ้ำจะให้เขำอธิบำยให้เห็นภำพ  

กค็งเป็น...อนิดอร์กบัเอำต์ดอร์ละมั้ง

นกัธรุกจิหนุ่มคดิไปพลำงเดนิไปพลำง จนรู้ตวัอกีทเีขำกเ็ดนิมำ

เกอืบจะถงึสดุซอย ชำยหนุ่มเอนตวัพงิต้นไม้ใหญ่รมิทำงเท้ำ นยัน์ตำ

แพรวพรำวเลื่อนไปเชยชมมิติโค้งเว้ำที่เรียงรำยอยู่เต็มสองข้ำงทำง 

ก่อนจะยกเบยีร์ในมอืขึ้นดื่มเคล้ำตำมไปด้วย 

และในจงัหวะที่เขำลดมอืลงนั้นเอง ภำพตรงหน้ำที่เข้ำมำกระแทก 

สำยตำก็ท�ำให้ชำยหนุ่มถึงกับส�ำลักพรวด มือหนำยกขึ้นตบแผงอก 

รัวๆ เพื่อช่วยให้ระบบหำยใจกลับมำเป็นปกติ ธำมหอบหำยใจถี่ๆ 

พลำงมองหญงิสำวตรงหน้ำอย่ำงไม่วำงตำ

ผู้หญิงที่เขำเพิ่งเสี่ยงชีวิตช่วยเธอมำจำกกำรถูกไล่ล่ำเมื่อคืนนี้! 

ผู้หญงิตวัเลก็ๆ ที่เขำคดิว่ำเธออำจจะก�ำลงัถูกท�ำร้ำย ชงิทรพัย์ หรอื

ไม่กอ็ำจจะถูกท�ำอนำจำร เธอเหมอืนเดก็สำวไร้เดยีงสำที่ไม่มทีำงสู้

แต่เพียงชั่วข้ำมคืน ควำมจริงตรงหน้ำก�ำลังบอกให้เขำรู้ว่ำ... 

สิ่งที่เขำคิดอำจไม่ได้เป็นอย่ำงนั้น เหมือนว่ำเธอจะไม่ได้ไร้เดียงสำ  

น่ำทะนถุนอมอย่ำงที่เขำคดิ เพรำะเมื่อไม่กี่วนิำทก่ีอนหน้ำเขำเพิ่งเหน็

กับตำตัวเองว่ำเธอเดินออกมำจำกบ้ำนฝั่งตรงข้ำม บ้ำนที่มี...โคมไฟ 

สีแดงห้อยอยู่ สำยตำของชำยหนุ่มเลื่อนไปหำค�ำตอบของอีกหนึ่ง

ค�ำถำมในหวั ก่อนรอยยิ้มแสยะที่คำดเดำควำมหมำยได้ยำกจะผดุขึ้น

ที่มมุปำกของเขำ

“เบอร์สบิสอง หนึ่งศูนย์หนึ่งสอง บ้ำนหลงันี้สนิะ” 

ชำยหนุ่มขว้ำงกระป๋องเบยีร์ในมอืใส่ถงัขยะที่ตั้งอยู่ห่ำงออกไป

ไม่มำกด้วยแรงที่เกือบจะท�ำให้ถังขยะล้ม ขำยำวของคนเริ่มมีโทสะ 

พำเจ้ำของข้ำมฟำกไปหำคนที่เขำเขม่นอย่ำงไม่วำงตำ และแน่นอนว่ำ

เป็นต้นเหตขุองอำรมณ์ที่ก�ำลงัพวยพุ่งจนเริ่มร้อนไปทั้งอกนี้ด้วย

“อ๋อ อยู่ข้ำงในค่ะ เชญิเลย” นี่คอืค�ำพูดแรกที่แทรกเข้ำหูธำม
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เมื่อเขำเข้ำมำในระยะที่พอจะได้ยิน กำรเคลื่อนไหวชะงักไปพร้อมๆ 

กบัที่คิ้วขมวดเข้ำหำกนั

ภำษำไทย!...เมื่อตะกี้นี้เธอพูดภำษำไทยกับผู้ชำยวัยสี่สิบกว่ำ 

ที่ก�ำลงัเดนิผ่ำนเธอเข้ำไปในบ้ำน ไหนบอกว่ำชื่อ...เอสเธอร์ ล ีแต่ท�ำไม

ถงึพูดภำษำไทยได้ชดัรำวกบัเป็นเจ้ำของภำษำอย่ำงนี้

คนตวัสูงไม่รอช้ำ เขำตรงเข้ำไปประจนัหน้ำกบัผูต้้องสงสยัทนัที

“ว้ำย!” เอสเธอร์ตกใจที่หนัหน้ำกลบัมำแล้วเกอืบจะปะทะกบั

ชำยร่ำงสูงตรงหน้ำ หญงิสำวเด้งตวัหลบอตัโนมตัิ

“เท่ำไหร่”

ค�ำถำมเสียงแข็งจำกชำยแปลกหน้ำลบอำกำรตกใจของเธอให้

หำยไปจนหมดสิ้น “คะ?” เธอเลกิคิ้วถำม

“ฉนัถำมว่ำเท่ำไหร่ แปดสบิเหรยีญเหรอ” 

คนถูกถำมเบอืนสำยตำหลบ

เมื่อก่อนเธอเคยอำศัยอยู่ในละแวกนี้ และเธอก็มีควำมคุ้นเคย

ดีกับคนไทยหลำยคนที่อยู่ที่นี่ นี่จึงไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอถูกถำมด้วย

ค�ำถำมท�ำนองนี้ แต่นี่คือครั้งแรกที่น�้ำเสียงของคนถำมแข็งกระด้ำง 

และฟังดูเหยยีดหยำมเธอชอบกล “เอ่อ คอืฉนัไม่...”

“ไม่ว่ำงเหรอ” เจ้ำของแววตำดุดันแทรกขึ้นก่อนเธอจะได้พูด 

จบประโยค “ฉนัรอได้นะ เธอรบัแขกครั้งหนึ่งนำนแค่ไหน สำมสบินำท ี

หรือสี่สิบนำทีล่ะ ฉันรอได้หมด” ควำมฉุนเฉียวเริ่มก่อตัวมำกขึ้นอีก

เมื่อถูกปฏเิสธ

กใ็นเมื่อเธอท�ำงำนแบบนี้ และในเมื่อเขำกเ็สี่ยงชวีติเข้ำไปช่วย

เธอขนำดนั้น คนที่เหมือนถูกภำพตบตำนั้นหลอกให้เข้ำไปเสี่ยงตำย

อย่ำงเขำควรจะได้ค่ำตอบแทนที่สมน�้ำสมเนื้อบ้ำงสิ

คนถูกถำมถอนหำยใจอย่ำงระอำควำมเกรี้ยวกรำดที่เธอไม่รู้

สำเหตขุองผู้ชำยคนนี้ แต่หญงิสำวกย็งัคงเกบ็อำรมณ์ที่เริ่มจะขุน่เคอืง
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เอำไว้ แล้วตอบกลบัเขำไปอย่ำงสภุำพ “ฉนัไม่ได้ท�ำงำนแบบนั้นค่ะ”

ธำมกดรมิฝีปำกลงก่อนจะยกัไหล่ นยัน์ตำทรงอ�ำนำจสะบดัไป

ทำงแสงสว่ำงไสวจำกโคมไฟสแีดงที่เป็นเสมอืนภำพฉำกหลงัของเธอ 

เอสเธอร์มองกำรพยักหน้ำซ�้ำๆ พร้อมกับยิ้มที่มุมปำกของเขำ 

มนัก�ำลงัแสดงชดัว่ำเขำไม่ได้เชื่อในสิ่งที่เธอพูด

“เพิ่งจะห้ำทุม่เองนะ ขึ้นรำคำแล้วเหรอ ได้ ฉนัให้สองเท่ำเลย...

สำมเลยก็ได้อ้ะ” ธำมกดสำยตำลงไปที่สำวน้อยตรงหน้ำ ยิ่งลูกค้ำ

อยำกได้ ยิ่งเล่นตัว ดี!...เป็นเทคนิคกำรโก่งรำคำที่ดีใช้ได้ ชำยหนุ่ม

สะบดัลมหำยใจอย่ำงไม่สบอำรมณ์

มือบำงรวบเข้ำก�ำหมัดแน่น เธอมั่นใจว่ำเพิ่งเคยเจอกับผู้ชำย

คนนี้เป็นครั้งแรก แต่ก็ไม่รู้ว่ำสำเหตุอะไรที่เขำต้องพูดจำหยำบคำย 

กบัเธอขนำดนี้ สำวร่ำงบำงเริ่มสบัสนกบัสถำนกำรณ์ แต่กจ็นใจที่จะ

หำเหตผุลต่อ จงึกลั้นใจช้อนสำยตำขึ้นสู้กบัคนจติใจหยำบกร้ำน 

“ฉัน-ไม่-ขำย! เข้ำใจนะคะ” กระแทกเสียงทิ้งท้ำยพร้อมกับที่

สองมอืดนัแผงอกคนตรงหน้ำสดุแรง จนคนไม่ทนัได้ตั้งตวัเสยีหลกัเซ 

ออกไปด้ำนข้ำง หญิงสำวจึงใช้จังหวะนั้นรีบวิ่งหนีปะปนไปกับผู้คน 

ที่เดินอยู่ในเงำสลัว...แต่ก็ไม่วำยได้ยินเสียงคนใจร้ำยตำมไล่หลังมำ

อยู่ดี

“โห่ ท�ำเป็นเล่นตวั นกึว่ำอยำกได้มำกนกัเหรอ ไม่รูผ่้ำนมำกี่คน

แล้ว ไม่เอำกไ็ด้เว้ย”

ปากกาลูกลื่นถูกกดขึ้นกดลงอย่างไม่ใส่ใจโดยเจ้าของ 

มอืเรยีวที่นั่งเท้ำคำง และปล่อยจติใจให้ล่องลอยไปอยูใ่นห้วงแห่งควำม

คิด ไม่รู้ว่ำเป็นเพรำะอะไร ตั้งแต่ลืมตำตื่นขึ้นมำในหัวของเธอก็ฉำย

ภำพกำรสนทนำน่ำกวนใจระหว่ำงเธอกับชำยแปลกหน้ำคนนั้นซ�้ำไป

ซ�้ำมำไม่จบไม่สิ้น 
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ผู้ชำยหยำบคำยคนนั้น คนที่พยำยำมจะใช้เงนิซื้อร่ำงกำยของ

เธอเพื่อเสพสุขทำงกำมำรมณ์ ใช่...มันไม่ใช่เรื่องผิด เพรำะสถำนที่ที่

พบกันคือที่ที่คนส่วนใหญ่จะปรำกฏตัวที่นั่นเพื่อจุดประสงค์เดียวกัน

กับเขำ ถ้ำเขำจะเข้ำใจผิด มันก็คงไม่แปลก แต่เธอคงจะไม่ติดใจ 

อะไร หำกกำรสนทนำจบลงด้วยกำรปฏเิสธครั้งแรก ทว่ำกลบัไม่ได้เป็น

อย่ำงนั้น...เขำดูเหมอืน...โกรธเคอืงเธอด้วยเหตผุลอะไรสกัอย่ำง และ

ต้องกำรที่จะใช้พฤติกรรมอย่ำงว่ำ...เพื่อเอำชนะ...หรือลงโทษเธอ

อย่ำงไรอย่ำงนั้น

“เฮ้อ...อ”

“เป็นอะไรเอส ได้ยนิเสยีงถอนหำยใจเป็นรอ้ยครั้งแล้วมั้งวนันี้” 

เสยีงเพื่อนร่วมงำนวยัไล่เลี่ยกนัดงึคนเหม่อลอยให้หลดุจำกภวงัค์

“มเิชล ตกใจหมดเลย มำไม่ให้สุ้มให้เสยีง”

“ไม่ให้สุ้มให้เสียงอะไร ฉันเข้ำมำตั้งนำนแล้ว เอสนั่นแหละ

ใจลอยไปไหนก็ไม่รู้ อู้งำนเหรอ เดี๋ยวฟ้องบอสนะ” เพื่อนสำวแกล้ง

หยอกพร้อมกบัท�ำท่ำจะเคำะปำกกำกบัศรีษะของคู่สนทนำที่นั่งอยู่

เอสเธอร์เอี้ยวตัวหลบพลำงระบำยยิ้ม “ไม่ได้อู้ซะหน่อย งำน

เสรจ็หมดแล้วเนี่ย เตรยีมจะเกบ็ของกลบับ้ำนแล้ว”

“เออ เกอืบลมืเลย พรุ่งนี้ช่ำงจะมำทำสกีบัเปลี่ยนชดุไฟห้องนี้

ใหม่หมดเลยนะเอส บอสเพิ่งบอกว่ำเขำเลื่อนให้เรว็ขึ้น พรุ่งนี้เลยเข้ำ

ห้องนี้ไม่ได้ อตีำบอสบอกให้เรำเอำมำสเตอร์คยี์กลบับ้ำนไปเลย แต่

ต้องเซน็เอกสำรเป็นหลกัฐำนไว้ด้วย อยู่บนโต๊ะฉนัน่ะ เงื่อนไขเข้มงวด

มำก...ก” มิเชลซึ่งยืนเท้ำแขนกับโต๊ะท�ำงำนของเอสเธอร์ บุ้ยปำกให ้

คู่สนทนำที่อยู่ใกล้กว่ำหนัไปหยบิของที่ว่ำจำกโต๊ะท�ำงำนของเธอที่อยู่

ด้ำนหลงั

เอสเธอร์มองคนก�ำลังท�ำท่ำล้อเลียนบอสด้วยรอยยิ้ม ก่อนจะ

เอื้อมไปหยิบกระดำษบนโต๊ะของเพื่อนมำอ่ำนอย่ำงละเอียดถี่ถ้วน 
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ท�ำควำมเข้ำใจกบัเนื้อหำในนั้น 

โห!...ถ้ำท�ำหำยโดนไล่ออกเลยเหรอเนี่ย เข้ำใจแล้ววำ่ที่มิเชล 

บอกว่ำเข้มงวดมำกมันเป็นอย่ำงนี้นี่เอง เอสเธอร์เงยหน้ำจำกแผ่น

กระดำษขึ้นสบตำกบัคนที่ยนือยู่ อกีฝ่ำยเบ้ปำกพร้อมกบัพยกัหน้ำให้

เธออย่ำงรู้กันในควำมหมำย ก่อนคนที่นั่งอยู่จะถอนหำยใจแล้วจด

ปลำยปำกกำลงนำมรบัทรำบในเอกสำรส�ำคญันั้นอย่ำงหำข้อบดิพลิ้ว

ใดๆ มไิด้

ถ้ำลองมำคดิดดูีๆ  กค็งไม่แปลก เพรำะมำสเตอร์คย์ีคอืคย์ีกำร์ด

ที่พวกเธอใช้ตอนตรวจเชก็ควำมเรยีบร้อยหลงัท�ำควำมสะอำดห้องพกั

ในโรงแรม คุณสมบัติที่ท�ำให้มำสเตอร์คีย์แตกต่ำงจำกคีย์กำร์ดใบ 

อื่นๆ ที่แจกให้ลูกค้ำที่มำพักก็ตรงที่...ปลดล็อกประตูห้องพักทุกห้อง 

ในโรงแรมแห่งนี้ได้ด้วยกำร์ดใบนี้ใบเดยีว ของส�ำคญัแบบนี้ ถ้ำไม่ใช่

เหตุจ�ำเป็นแบบนี้จะถูกเก็บรักษำไว้อย่ำงดีที่ห้องท�ำงำนของพวกเธอ 

เพื่อป้องกันกำรน�ำไปใช้ในทำงมิชอบ และนี่ก็คงเป็นเหตุผลส�ำคัญ 

ที่บทลงโทษของกำรท�ำหำยคอื...ไล่ออกสถำนเดยีว

คนืนี้คงต้องนอนคำบไว้แล้วละมั้งเอสเธอร์...เฮ้อ

หญงิสาวในชดุยนูฟิอร์มประจ�าของเธอ หย่อนตวัลงนัง่บน

ม้ำนั่งเหล็กดัดในสวนหย่อมด้ำนหนึ่งของโรงแรมที่เธอท�ำงำนอยู่  

ตอนนี้เพิ่งเลยเวลำสี่ทุ่มมำได้ไม่กี่นำที โชคดีที่วันนี้เลิกงำนตรงเวลำ 

เพรำะงำนไม่ได้ยุง่มำกเลยท�ำให้เธอจดัแจงทกุอย่ำงให้เสรจ็ได้ตรงเวลำ

ที่ก�ำหนดไว้พอดี แถมวันนี้ยังเป็นวันหยุดของงำนร้องเพลงในห้อง

อำหำรด้วย วนัสบำยตวัแบบนี้ นั่งผ่อนคลำยในสวนสกัหน่อยกค็งจะ

ดีไม่น้อย ก็เพรำะงำนที่ต้องติดแหง็กอยู่ในตึกตั้งแต่บ่ำยโมงยันสี่ทุ่ม

นั่นน่ะส ิแทบจะลมืไปแล้วว่ำต้นไม้ใบหญ้ำหน้ำตำเป็นอย่ำงไร

เอสเธอร์นั่งแกว่งขำทอดสำยตำมองภำพสวนดอกไม้ตรงหน้ำ 
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สมกบัเป็นโรงแรมห้ำดำวจรงิๆ นี่ขนำดว่ำมแีค่แสงสลวัๆ จำกหลอดไฟ 

ที่ตดิเอำไว้ตำมจดุต่ำงๆ ยงัสวยงำมขนำดนี้ ถ้ำได้เหน็ตอนแสงอำทติย์

ร�ำไรยำมเช้ำทอดลงมำกระทบแล้วละก็ สวนนี้คงสวยเหมือนแดน

สวรรค์เลยแน่ๆ 

ใบหน้ำสวยระบำยยิ้ม “แม่มองช่ออยู่รเึปล่ำคะ แม่เหน็ไหมว่ำ

ช่อมคีวำมสขุด ี แค่มำนั่งอยู่ในสวน ช่อกย็ิ้มได้เหมอืนเคย” เอสเธอร์

เอ่ย ก่อนจะเงยหน้ำขึ้นมองคนบนฟ้ำ 

รอยยิ้มแห่งควำมสขุยงัคงเป้ือนอยู่บนใบหน้ำของเธอ แต่ดวงตำ

คู่สวยกลับเอ่อคลอไปด้วยน�้ำตำ...ไม่ใช่น�้ำตำแห่งควำมเศร้ำโศก แต่

เป็นน�้ำตำ...แห่งควำมคดิถงึ 

คดิถงึคนที่ไม่มวีนัได้เจอกนัอกีแล้ว!

มือเรียวยกขึ้นสัมผัสจี้รูปกลุ่มดำวเล็กๆ ที่เกำะรวมกันรำวกับ 

ช่อดอกไม้ ของมค่ีำชิ้นเดยีวที่แม่ให้เป็นของขวญัวนัที่เธอเรยีนจบมธัยม

ปลำย แม้จะไม่ได้รำคำสงูนกั ทว่ำเมื่อเทยีบกบัแรงกำยแรงใจที่แม่ต้อง

ท�ำงำนหนักเพื่อเธอแล้วละก็ มันมีค่ำยิ่งกว่ำของรำคำแพงใดๆ บน 

โลกใบนี้เสียอีก แล้วตอนนี้จี้นี้ยังเป็นเสมือนตัวแทนที่ท�ำให้ลูกสำว 

คนนี้รู้สกึว่ำ...แม่ยงัอยู่กบัเธอทกุเวลำ...ไม่เคยหำยไปไหน

“แม่อยู่บนนั้น...ไม่ต้องเป็นห่วงช่อนะคะ ช่อผกำดวงนี้ยังเป็น

ดำวที่สดใสของแม่เหมอืนเดมิค่ะ”

ไม่ต้องแปลกใจหรอก ‘ช่อผกำ’ คอืชื่อที่แม่ตั้งให้ ถ้ำจะพูดให้

ถูก...มันคือชื่อที่แท้จริงของเธอต่ำงหำก ชื่อที่คนไม่มำกบนเกำะนี้รู้ 

เพรำะหลังจำกเธอเกิดได้ไม่กี่วัน เด็กหญิง ‘ช่อผกำ สิธำกร’ ก็ถูก

เปลี่ยนชื่อเป็นเด็กหญิง ‘เอสเธอร์ ลี’ ด้วยเหตุผลบำงอย่ำงที่มีเพียง 

ไม่กี่คนเท่ำนั้นที่รู้ควำมลบันี้

คนตวัเลก็สดูหำยใจเข้ำเตม็ปอดคล้ำยจะดงึน�้ำตำที่ก�ำลงัจะไหล

อยูร่อมร่อให้กลบัคนื ก่อนจะหนัเหควำมสนใจไปที่เรื่องอื่น เพรำะกลวั
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ว่ำถ้ำยังอยู่ในอำรมณ์ที่พร้อมจะน�้ำตำไหลแบบนี้ มีหวัง...แม่คงอด 

เป็นห่วงลูกสำวคนเดยีวคนนี้ไม่ได้แน่ๆ 

มอืบำงล้วงเข้ำในไปกระเป๋ำสะพำยข้ำงที่วำงเอำไว้บนตกั ก่อน

จะชูสิ่งที่เธอหยิบออกมำจำกกระเป๋ำขึ้นมองตรงหน้ำ นำฬิกำข้อมือ

เรอืนสวยที่ยงัตำมหำเจ้ำของไม่เจอ แล้วกไ็ม่รู้ว่ำชำตนิี้จะหำเจอไหม 

“ถ้ำไปขอรำยชื่อแขกคนไทยจำกเคำน์เตอร์ แล้วตำมไปเคำะ

ถำมทกุห้อง ถ้ำไม่โดนลูกค้ำตหีวัแตกกม็หีวงัโดนบอสกดัหูขำดแน่ๆ” 

หญิงสำวท�ำหน้ำเหยเก ก่อนจะเอำสองมือปิดใบหูรำวกับจะป้องกัน

มันเอำไว้จำกควำมคิดในหัว “ดีนะที่ยำยเอสคนนี้ไม่บ้ำบิ่นขนำดนั้น 

ว่ำแต่...นำฬิกำเรอืนนี้มนัรำคำเท่ำไหร่กนัล่ะเนี่ย”

พนักงำนสำววำงนำฬิกำเจ้ำปัญหำไว้ที่กระเป๋ำบนตัก สองมือ

รวบขึ้นกอดอกก่อนจะหลบุมองของบนตกั ก�ำลงัคดิว่ำพอจะมทีำงไหน

อกีบ้ำงที่เธอจะจดักำรกบัเรื่องตรงหน้ำนี้ได้ 

ขณะที่หญิงสำวก�ำลังใช้สมองอย่ำงหนักอยู่นั้น จู่ๆ เธอก็รู้สึก

เหมอืนมเีงำวูบวำบแปลกๆ เหนอืศรีษะ แต่ที่น่ำตกใจมำกไปกว่ำเงำ

บ้ำบอนั่น คือนำฬิกำบนตักก�ำลังลอยผ่ำนหน้ำไปโดยมือปริศนำที่ 

พุ่งมำจำกด้ำนหลงั แล้วฉวยมนัไปต่อหน้ำต่อตำต่ำงหำก 

“เฮ้ย!” สำวร่ำงบำงโพล่งออกมำพร้อมกับเอื้อมมือขึ้นไล่ตำม

นำฬิกำ พยำยำมจะคว้ำเอำของส�ำคญัที่ก�ำลงัลอยอยู่ในอำกำศ ก่อน

กำรเอี้ยวตวัตำมทศิทำงของเป้ำสำยตำจะท�ำให้เธอหนัมำพบกบั...

“นี่คณุ! เอำคนืมำนะ” 

ผู้ชำยหยำบคำยคนเมื่อวำนก�ำลังพลิกซ้ำยพลิกขวำพิจำรณำ

นำฬิกำข้อมือที่เขำถือวิสำสะหยิบไป ไม่สิ เรียกว่ำขโมยจำกเธอไป 

ซึ่งๆ หน้ำน่ำจะใช่กว่ำ

และเมื่อหัวขโมยเหลือบตำมองเธอแต่ไม่เอ่ยตอบ หญิงสำว 

จึงท�ำท่ำจะลุกจำกม้ำนั่งไปหำเขำที่ยืนอยู่ด้ำนหลัง แต่ยังไม่ทันที่เธอ
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จะได้ท�ำอย่ำงที่ตั้งใจ ผู้ชำยตัวร้ำยก็เดินอ้อมมำยืนตรงหน้ำเธอแทน 

ถ้ำจะเรียกให้ถูกต้องบอกว่ำ...เขำเดินมำดักไม่ให้เธอหนีไปไหนได ้

ต่ำงหำก

“นี่ของเธอเหรอ” เขำถำมด้วยน�้ำเสยีงธรรมดำ แต่สหีน้ำไม่ได้

บอกว่ำเป็นอย่ำงนั้น แววดุดันที่มำจำกดวงตำคมคู่นั้นก�ำลังส่งแรง

กดดนัมำกมำยไปยงัดวงตำของคนที่นั่งอยู่

เอสเธอร์รับรู้ถึงควำมอึดอัดที่เธอก็ไม่รู้ว่ำมำจำกไหน ถ้ำจะ 

บอกว่ำเป็นเพรำะสำยตำของเขำที่จ้องลงมำอย่ำงไม่สบอำรมณ์ก ็

ดจูะเกนิจรงิไปหรอืเปล่ำ หญงิสำวตดัสนิใจดนัคนตวัสงูที่ยนือยูใ่ห้ถอย

ห่ำง ก่อนจะลกุพรวดขึ้น เพรำะถ้ำเธอยงันั่งอยู่แบบนี้ อำจจะตกเป็น

รองเขำเอำง่ำยๆ

“จะใช่ของฉนัรเึปล่ำ คณุกไ็ม่เกี่ยว ขอคนืด้วยค่ะ” 

“ครบั ไม่เกี่ยว” เขำว่ำพลำงพยกัยิ้มร้ำย แล้วหย่อนนำฬิกำให้

ห้อยลงตรงหน้ำเธอ 

คนตวัเลก็เอื้อมมอืไปคว้ำทนัควนั แต่ดูเหมอืนว่ำควำมเรว็ของ

เธอนั้นจะไม่ทันควำมเจ้ำเล่ห์ของเขำ ธำมสะบัดสำยนำฬิกำอีกด้ำน 

ที่เขำจบัไว้ ให้นำฬิกำม้วนกลบัเข้ำมำอยู่ในอำณตัติำมเดมิ

“นี่นำฬิกำผู้ชำยนะ เธอใส่นำฬิกำผู้ชำยด้วยเหรอ แค่ตวัเรอืน 

กใ็หญ่กว่ำข้อมอืของเธอแล้ว”

คนตัวเล็กกว่ำไพล่มือไปซ่อนไว้ด้ำนหลังเพื่อให้พ้นจำกสำยตำ

เขำที่มองอยู่ “ท�ำไมคะ ผู้หญงิใส่นำฬิกำผู้ชำยผดิกฎหมำยเหรอ”

“ไม่ผดิ ถ้ำเธอแค่ใส่ แต่นี่มนัผดิเพรำะ...เธอขโมยมำ!” 

ค�ำเน้นย�้ำที่ทิ้งท้ำยผูกคิ้วของคนฟังเข้ำหำกนั 

“ฉนัไม่ได้ขโมย คณุนั่นแหละที่ขโมย เหน็ชดัๆ ว่ำคณุหยบิไป

ต่อหน้ำต่อตำฉนัเลย” คนตวัเลก็ตะเบง็เสยีงเถยีง

“ขโมยงั้นเหรอ ฉนัจะบอกให้นะ นำฬิกำเรอืนนี้เป็นของฉนั ถ้ำ
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เธอบอกว่ำมนัเป็นของเธอ แล้วท�ำไมเมื่อกี้นี้ฉนัได้ยนิเธอพดูกบัตวัเอง

ว่ำนำฬิกำเรือนนี้รำคำเท่ำไหร่ เธอขโมยมำแล้วคิดจะเอำไปขำยต่อ

มำกกว่ำ”

“ไม่ใช่!” คนเสยีงใสตะโกนสวนกลบัไปทนัที

ไม่ใช่เด็ดขำด ไม่ใช่ทั้งสองอย่ำงที่เขำพูดมำ เธอไม่เคยคิดจะ

ขำยนำฬิกำเรอืนนี้อย่ำงที่เขำใส่ร้ำย แล้วอกีอย่ำงเขำกไ็ม่ใช่เจ้ำของมนั

อย่ำงที่เขำแอบอ้ำงแน่ๆ เพรำะเธอรู้ดวี่ำฮโีรที่เข้ำมำช่วยเธอในวนันั้น

คือเจ้ำของตัวจริง ฮีโรที่กล้ำหำญและใจดีคนนั้น...คนที่ไม่ว่ำจะมอง

อย่ำงไรเขำกห็่ำงไกลจำกผู้ชำยปำก...เสยีคนนี้อย่ำงสิ้นเชงิ 

“ถ้ำเธอบอกว่ำมนัเป็นของเธอ งั้นเธอลองบอกฉนัมำซวิ่ำท�ำไม

เธอต้องตั้งเวลำของนำฬิกำเรอืนนี้ให้ช้ำกว่ำเวลำของที่นี่ไปหนึ่งชั่วโมง” 

ธำมเลกิคิ้วถำมด้วยแววตำที่บอกควำมเป็นต่อ

ข้อบ่งชี้หลำยอย่ำงบอกว่ำนี่คือนำฬิกำเรือนที่เขำพยำยำมจะ

พลิกทั้งเกำะสิงคโปร์เพื่อตำมหำ เขำมั่นใจว่ำมันคือของรักที่หำยไป 

ไม่ผดิแน่ๆ ตอนนี้จะเหลอืกแ็ค่...ต้อนหวัขโมยตรงหน้ำให้จนมมุเท่ำนั้น

“ก็...” สำวร่ำงบำงอ้ำปำกจะเถียง แต่กลับกลืนเอำค�ำพูดนั้น 

ลงไป เพรำะถ้ำบอกว่ำมันเป็นเวลำที่ประเทศไทยก็คงไม่ต่ำงอะไรกับ

เอ่ยเป็นนยัๆ ว่ำมนัไม่ใช่ของเธอ

เอสเธอร์มองคนที่ก�ำลังท้ำทำยเธอด้วยกำรยิ้มที่มุมปำก แถม

ยังพ่นลมหำยใจใส่เธอซ�้ำ หญิงสำวจึงเบี่ยงสำยตำไปหำเป้ำหมำย 

ในมือของเขำแทน เป้ำหมำยที่ไม่ว่ำยังไงเธอก็ต้องเอำคืนมำให้ได้...

นำฬิกำของคณุนกัวิ่ง!

“ตอบไม่ได้ใช่ไหม งั้นฉันจะบอกเธอให้ก็ได้ เพรำะว่ำมันเป็น

เวลำที่ประเทศไทย เวลำในประเทศของเจ้ำของนำฬิกำที่เธอขโมยมำ 

ซึ่งนั่นกค็อืฉนั” 

ธำมสำวเท้ำเข้ำหำคูส่นทนำ จนคนตวัเลก็ที่ร่ำงกำยเป็นรองกว่ำ
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ต้องก้ำวถอยหน ี แล้วกด็ูเหมอืนโชคจะไม่เข้ำข้ำง เพรำะจู่ๆ ขำที่เริ่ม

ไหวเบำๆ ก็ถอยจนชนเข้ำกับพุ่มไม้ที่อยู่ด้ำนหลัง และในขณะที่ตำ 

ของเธอก�ำลังส่ำยไปมำอย่ำงสับสนเพรำะไม่รู้จะจัดกำรอย่ำงไรกับ

สถำนกำรณ์ตรงหน้ำด ีแขนยำวของคนตรงหน้ำกเ็อื้อมไปคว้ำกระเป๋ำ

สะพำยของเธอที่วำงอยู่บนม้ำนั่งขึ้นมำ

“ไหนดูซวิ่ำนอกจำกนำฬิกำแล้ว ขโมยที่ใช้หน้ำตำใสซื่อหลอก

ใครต่อใครอย่ำงเธอได้อะไรไปอกีบ้ำง” นกัธรุกจิหนุ่มกระแทกเสยีงใส่

จนคนฟังต้องหลบัตำและก้มหน้ำหนี

ทนัททีี่ค�ำพดูนั้นสิ้นสดุ ข้ำวของทกุอย่ำงในกระเป๋ำของเอสเธอร์ 

กถ็ูกเทลงไปนอนกองแน่นิ่งกบัพื้นหญ้ำ

ดวงตำคู่สวยเบิกกว้ำงพร้อมกับที่ปำกเปิดอ้ำอย่ำงไม่อยำกจะ

เชื่อสำยตำ เพรำะกิริยำไร้มำรยำทของผู้ชำยที่แม้แต่ชื่อเธอยังไม่รู้จัก

เลยด้วยซ�้ำ เขำกล้ำท�ำขนำดนี้ได้อย่ำงไร สำวร่ำงเลก็พุง่ตวัเข้ำไปผลกั

อกคนที่ก�ำลงักวำดสำยตำไปตำมข้ำวของของเธอที่กระจำยอยูเ่ตม็พื้น

“ไม่ต้องมำมองของของฉัน ฉันบอกว่ำฉันไม่ใช่ขโมยไง! แล้ว 

กเ็อำนำฬิกำคนืมำได้แล้ว คนอะไรมำรยำทแย่ที่สดุ” เอสเธอร์ตะเบง็

เสยีงใส่พร้อมกบัพยำยำมคว้ำเอำนำฬิกำในมอืเขำ ทว่ำไม่ได้ง่ำยอย่ำง

ที่เธอคดิ

ธำมมองหญงิสำวที่เขำยอมรบัว่ำหน้ำตำเธอ ‘สวย’ แต่ดเูหมอืน

ว่ำจิตใจของเธอจะไม่ได้คล้อยตำมหน้ำตำสักเท่ำไร เขำเลื่อนมือที่มี

นำฬิกำอยูห่ลบหลกีไปมำในอำกำศ ยิ้มร้ำยอย่ำงคนที่ถอืไพ่เหนอืกว่ำ

เก่งนกักแ็ย่งไปให้ได้ส.ิ..ไอ้หวัขโมย 

เอสเธอร์หยุดกำรเคลื่อนไหวทุกอย่ำงลงแล้วตั้งสติ ถ้ำยื้อแย่ง

ด้วยวิธีนี้ให้ตำยอย่ำงไรเธอก็ไม่มีวันได้มันคืนมำจำกเขำ หญิงสำว 

จ้องคู่ต่อสู้ด้วยแววตำแน่วนิ่งแล้วปล่อยให้สมองของเธอประมวลผล

ศัตรูตรงหน้ำทั้งตัวสูงกว่ำ แข็งแรงกว่ำ มีก�ำลังมำกกว่ำ และ
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แน่นอนว่ำเขำต้องวิ่งได้เรว็กว่ำ...ถ้ำเธอสู้กบัเขำซึ่งๆ หน้ำ เธอไม่มวีนั

ชนะเขำได้แน่ 

พนักงำนสำวตัวบำงย่อตัวลงเก็บข้ำวของที่เกลื่อนกลำดเข้ำ

กระเป๋ำพร้อมกับอำศัยช่วงเวลำนั้นกวำดตำมองไปรอบๆ ว่ำพอจะมี

อะไรช่วยเธอได้บ้ำงไหม ก่อนของใกล้ตวับำงอย่ำงจะสะดดุสำยตำเธอ

เข้ำ หญิงสำวลอบยิ้มหน่อยๆ แล้วก็เป็นเวลำเดียวกันกับที่...นำย 

ตวัร้ำยเปิดช่องว่ำงให้เธอพอดี

“ถ้ำเธอยอมรบักบัฉนัดีๆ  ว่ำเธอขโมยมำ ฉนัจะไม่เอำเรื่องเธอ

ก็ได้ ฉันบอกไว้เลยนะ ถ้ำเธอเอำไปขำย ต�ำรวจก็จะตำมจับเธอได ้

อยู่ด ี เพรำะว่ำไอ้นำฬิกำเรอืนนี้เป็นลมิเิตด็เอดชินั มนัมนีมัเบอร์สลกั

ไว้ ถ้ำเธอ...”

“ฉันไม่เชื่อคุณหรอก มีนัมเบอร์สลักไว้ตรงไหนเหรอคะ” คน

เสยีงหวำนถำมดกัคอขึ้นก่อนคนที่ยนือยู่จะพูดจบ 

“มนักอ็ยู่...”

เอสเธอร์เหลือบตำขึ้นมองเขำเสี้ยววินำที และในจังหวะที่ 

ชำยแปลกหน้ำก�ำลังก้มหน้ำก้มตำพลิกของในมือไปมำเพื่อหำตัวเลข

ที่ว่ำมำยนืยนัค�ำพูดของเขำอยู่นั้น...

“เฮ้ย!” คนตวัสงูร้องเสยีงหลง อนัมสีำเหตมุำจำกเศษใบไม้แห้ง

ที่ถูกกวำดไปกองรวมกนัอยู่ใต้พุ่มไม้ใกล้ๆ มนัถูกคนตวัเลก็โกยขึ้นมำ

แล้วปำใส่หน้ำเขำอย่ำงไม่ทนัได้ตั้งตวั 

เปลือกตำของธำมปิดลงโดยอัตโนมัติเพรำะสิ่งไม่พึงประสงค์ที่

พุ่งเข้ำกระทบใบหน้ำ ก่อนเขำจะรีบยกสองมือขึ้นปัดเศษสิ่งสกปรก

ออก

เอสเธอร์อำศัยช่วงเวลำเหมำะเจำะที่ศัตรูของเธอก�ำลังมือเป็น

ระวิงและไม่ทันได้ระวังตัวพุ่งเข้ำไปกระชำกเอำนำฬิกำในมือเขำแล้ว

รบีวิ่งหนเีข้ำไปในซอกหลบืระหว่ำงอำคำรที่พนกังำนของโรงแรมอย่ำง
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เธอรู้เส้นทำงเป็นอย่ำงดี

“อะไรวะ หำยไปแล้ว” ชำยร่ำงสูงโวยวำยทนัทหีลงัจำกจดักำร

กบัปัญหำเสรจ็ และรบัรูว่้ำคนสร้ำงปัญหำได้หนหีำยไปอย่ำงไร้ร่องรอย

“แสบจริงๆ เลย ไอ้เด็กบ้ำ!” คนหัวเสียตะโกนไล่หลังทั้งๆ ที่ 

ไม่รู้ด้วยซ�้ำว่ำเธอวิ่งหนไีปทำงไหน 

ชำยหนุ่มก้มลงมองเศษใบไม้เจ้ำปัญหำที่พื้น ก่อนจะเตะไปให้

ไกลรำวกับว่ำมันเป็นต้นเหตุของควำมพ่ำยแพ้ในครั้งนี้ คิดแล้วก็ยิ่ง

โมโหหนกัขึ้นไปอกี เมื่อต้องยอมรบัว่ำคนที่เขำแพ้นั้นเป็นเพยีง...ผูห้ญงิ

ตวัเลก็ๆ เท่ำนั้น

คนหงดุหงดิถอนหำยใจ ก่อนจะหย่อนตวัลงนั่งบนม้ำนั่ง แต่แล้ว

อะไรบำงอย่ำงบนพื้นกส็ะท้อนแสงไฟเตะตำเขำจนต้องหนักลบัไปมอง 

ธำมโน้มตวัลงปัดเศษใบไม้ที่ปกปิดบำงส่วนของของที่ว่ำนั้นออก ก่อน

จะหยบิมนัขึ้น

“อ้ำว คีย์กำร์ดโรงแรมนี่ ท�ำตกตอนไหนไม่รู้ตัวเลย เกือบเข้ำ

ห้องไม่ได้แล้วไหมล่ะ” เขำบ่นพลำงเชด็แผ่นพลำสตกิสนี�้ำเงนิเข้มกบั

กำงเกงยีนแล้วยัดมันกลับเข้ำไปในกระเป๋ำเสื้อ “นำฬิกำก็ขโมยไป  

แถมยงัมำปำใบไม้ใส่หน้ำอกี ไอ้เดก็บ้ำนี่ อย่ำให้เจอตวันะ จะจบัเข้ำ

คกุให้ได้เลยคอยดู ฮึ่ย โมโหๆ โมโหเว้ย”

คนตัวเล็กว่ิงหนีเข้ามาหลบอยู่ในห้องน�้าหญิงเกือบยี่สิบ

นำที ก่อนจะหำทำงหลบออกทำงประตูลับด้ำนข้ำงของโรงแรมได ้

ในที่สุด แม้ว่ำอำกำรเหนื่อยหอบจำกกำรวิ่งสี่คูณร้อยจะหำยไปแล้ว

ก็ตำม แต่เธอก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ำหัวใจดวงน้อยในอกยังเต้นเป็นบ้ำเป็น

หลงัด้วยควำมตื่นกลวัไม่หำย 

ให้ตำยเหอะ! ผูช้ำยคนนั้นต้องเสยีสตไิปแล้วแน่ๆ จู่ๆ กม็ำโมเม

ว่ำเป็นเจ้ำของนำฬิกำ แถมยังคิดจะซื้อเธออีก เจอทีไรเป็นต้องได้วิ่ง
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ตลอด ไม่รู้ว่ำสตไิม่ดหีรอืโรคจติกนัแน่ 

ขณะที่หญงิสำวก�ำลงัต่อว่ำคนที่กวนใจเธอในใจอยู่นั้น แรงสั่น

ของโทรศพัท์ในกระเป๋ำกแ็ทรกขึ้นเบรกควำมหงดุหงดิ

“ค่ะเจ๊ไหม ไปค่ะเจ๊ ช่อก�ำลงัไป พอดเีมื่อกี้ช่อเจอผู้ชำยโรคจติ 

กเ็ลยเสยีเวลำนดิหน่อย แต่ไม่มอีะไรหรอกค่ะ ไม่ต้องเป็นห่วง เพรำะ

ไอ้บ้ำคนนั้น...เรำจะไม่เจอกนัอกีแล้ว”

“พรุ่งนี้แปดโมงครึ่ง อย่าสายนะเว้ย ฉันมีประชุมที่บริษัท

ต่อตอนสบิโมง คงไม่เข้ำบ้ำนแล้ว เข้ำบรษิทัเลย เดี๋ยวไม่ทนั” เสยีง 

ที่ยงัคงมคีวำมฉนุเฉยีวเจอืปนถูกส่งไปยงัปลำยสำย ซึ่งกค็อืเพื่อนรกัที่

เสี่ยงตำยมำส่งเขำที่สนำมบนิเมื่อสองวนัที่แล้ว และแน่นอนว่ำต้องเป็น 

คนมำรบัเขำกลบัอย่ำงปฏเิสธไม่ได้อกีเช่นกนั

“ของฟงของฝำกอะไร ไม่มเีวลำเว้ย” คนขี้หงดุหงดิยงัคงพำล

ไปทั่ว “เออๆ แค่นี้แหละ ถงึห้องแล้ว พรุ่งนี้เจอกนั”

มือหนำล้วงคีย์กำร์ดจำกกระเป๋ำเสื้อขึ้นมำปลดล็อกประตูไป

พร้อมๆ กับกดยุติกำรสนทนำจำกสมำร์ตโฟน เขำพ่นลมหำยใจ 

หมำยจะระบำยควำมขุ่นเคอืงในอก แต่ดูเหมอืนว่ำจะเป็นกำรถ่ำยเท

อำรมณ์ที่ว่ำให้ไปรวมกับควำมมืดเบื้องหน้ำที่เขำก�ำลังจะเดินเข้ำไป

เสยีมำกกว่ำ 

ธำมเดินฝ่ำควำมมืดของห้องพักเข้ำไปเพียงเล็กน้อย ก่อนจะ

เสียบคีย์กำร์ดในมือกับช่องบนผนังเพื่อปลดปล่อยแสงสว่ำงให้เข้ำมำ

ท�ำลำยควำมวงัเวงของห้องที่มดืมดิ คนตวัสูงเดนิไปหยดุอยูก่ลำงห้อง 

กวำดมองไปรอบๆ ในสมองก�ำลังล�ำดับภำพเหตุกำรณ์ตั้งแต่เขำก้ำว

เหยยีบเกำะนี้ เรยีงร้อยเรื่องรำวเป็นฉำกๆ 

“ขโมยไปตอนไหนวะ” ค�ำถำมนี้ติดอยู่ในหัวของเขำมำเกือบ

หนึ่งชั่วโมงแล้ว
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ชำยหนุม่ขบรมิฝีปำกอย่ำงครุน่คดิ นำฬิกำเรอืนนั้นหำยไปก่อน

ที่เขำจะได้เจอกบัเธอที่ห้องอำหำรด้วยซ�้ำ นั่นแปลว่ำ...มนัต้องหำยไป

ในช่วงเวลำที่เขำไปตดิต่อธรุกจิ แต่ถงึอย่ำงนั้นเขำกย็งัจบัต้นชนปลำย

ไม่ถกูอยูด่ ีผูบ้รหิำรหนุม่ส่ำยหน้ำคล้ำยจะไล่ค�ำถำมที่หำค�ำตอบไม่ได้

ออกจำกหวั ก่อนเดนิตรงไปที่โต๊ะท�ำงำน ล้วงกระเป๋ำสตำงค์ออกจำก

กระเป๋ำกำงเกงยนีแล้วโยนไปบนโต๊ะอย่ำงลวกๆ แต่แล้วเสยีงแปลกๆ ที่

คล้ำยกบัของแขง็กระทบกบัโต๊ะกส็ะดดุใจเขำ จนต้องหนักลบัมำมอง 

ชำยหนุ่มเดนิกลบัไปพลกิอกีด้ำนหนึ่งของกระเป๋ำสตำงค์ แล้ว

ต้นเหตขุองเสยีงนั้นกท็�ำให้ดวงตำสเีข้มของเขำเบกิกว้ำง

“เฮ่ย!” เสยีงทุ้มถูกเปล่งออกมำด้วยควำมประหลำดใจ ก่อนที่

เขำจะเงยหน้ำขึ้นมองแสงสว่ำงจำกหลอดไฟในห้องเพื่อยืนยันควำม

คดิของตวัเองอกีครั้ง

ไฟก็ยังเปิดอยู่...ไฟสว่ำง! แสดงว่ำก็ต้องมีคีย์กำร์ดเสียบอยู่

ที่ทำงเข้ำห้อง ถ้ำมีคีย์กำร์ดเสียบอยู่ตรงนั้น แล้วไอ้ที่นอนยิ้มอยู่ใน

กระเป๋ำเงนิของเขำนี่ล่ะ...มำจำกไหน!

ธำมหยิบของเจ้ำปัญหำตรงหน้ำขึ้นมำ ก่อนจะเริ่มล�ำดับ

เหตุกำรณ์ตั้งแต่ตอนเขำออกจำกห้องเมื่อเช้ำนี้ คิ้วหนำผูกเข้ำหำกัน 

บอกควำมวุ่นวำยในสมองของคนที่ก�ำลังจัดเรียงภำพควำมทรงจ�ำ 

ในหวั 

ใช่...เมื่อเช้ำเขำเอำคย์ีกำร์ดยดัใส่ในกระเป๋ำเงนิ...ไม่ผดิแน่ แสดง

ว่ำไอ้แผ่นพลำสติกสีน�้ำเงินเข้มในมือนี่ก็ต้องเป็นของเขำ แล้วตัวเลข

ห้องที่โชว์หรำอยู่อีกด้ำนหนึ่งของกำร์ดก็ตำมมำย�้ำควำมจริงอีกครั้ง 

เมื่อเขำพลิกอีกด้ำนขึ้นดู ถ้ำอย่ำงนั้น...ไอ้อันที่เสียบอยู่ทำงเข้ำห้อง 

นั่นล่ะ อนัที่เขำเกบ็ได้จำกสวนหย่อมเมื่อตะกี้นี้...

แล้วภำพข้ำวของจำกกระเป๋ำของหญงิสำวที่ถกูเทลงกองกบัพื้น

กถ็ูกตดัเข้ำแทรกกลำงห้วงควำมคดิ
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“ของไอ้เด็กบ้ำนั่นแน่ๆ” ค�ำตอบที่โพล่งออกมำเกือบจะท�ำให้

เขำรู้สกึผดิลกึๆ ที่เป็นต้นเหตใุห้คนอื่นต้องเดอืดร้อน...ถ้ำไม่มคี�ำถำม

ต่อมำที่เข้ำมำสกดัควำมรู้สกึนั้นไว้เสยีก่อน

“แล้วเปิดห้องนี้ได้ยงัไง...อย่ำบอกนะว่ำ!...”

ขำยำวสำวไปที่ประตอูย่ำงรวดเรว็จนแทบจะกลำยเป็นวิ่ง ก่อน

ที่เขำจะฉวยเอำคีย์กำร์ดต้องสงสัยติดมือไปพร้อมกับกระชำกประตู

ออกด้วยควำมใจร้อนที่อยำกจะรู้ค�ำตอบของข้อกงัขำในหวั 

ธำมหยุดอยู่หน้ำประตู แล้วหันมองซ้ำยขวำเพื่อเช็กดูว่ำมีคน 

อยู่แถวนั้นหรือไม่ และเมื่อเห็นว่ำปลอดคน เขำจึงหันไปมองกล้อง

วงจรปิดที่ตดิอยู่ที่มมุหนึ่งของทำงเดนิ

วธิเีดยีวที่จะดแูนบเนยีนที่สดุในสำยตำของคนที่มองผ่ำนกล้อง

วงจรปิดคอื...ท�ำทวี่ำเข้ำผดิห้อง

ชำยร่ำงสูงยกโทรศัพท์ที่ไม่ได้กดโทร. ออกขึ้นแนบหู แล้วเดิน

ออกจำกห้องไปจนพ้นรศัมขีองกล้องวงจรปิด ไม่นำนนกั...เขำเดนิกลบั

มำพร้อมกับก้มหน้ำก้มตำกดโทรศัพท์อย่ำงไม่สนใจสิ่งรอบข้ำง คน 

เจ้ำเล่ห์หยุดที่ประตูห้องที่หนึ่ง ก่อนจะใช้คีย์กำร์ดแตะที่ประตูอย่ำง

ลวกๆ โดยไม่ละสำยตำจำกหน้ำจอโทรศพัท์ แล้วสญัญำณไฟสเีขยีว

อันเป็นเครื่องแสดงถึงกำรถูกปลดล็อกของประตูก็กระทบสำยตำคน 

ที่เหลอืบมอง 

คิ้วหนำของชำยหนุ่มกระตุกเล็กน้อย แต่เขำยังคงซ่อนสีหน้ำ 

เอำไว้ และแม้ว่ำจะได้ค�ำตอบที่ต้องกำรแล้วกต็ำม แต่ธำมกย็งัคงท�ำ

แบบเดมิซ�้ำกบัประตหู้องถดัไป และสญัญำณไฟสเีขยีวที่สว่ำงวำบขึ้น

รำวกับเดจำวูนั้นก็ท�ำให้มุมปำกของชำยหนุ่มกระตุกขึ้นอย่ำงไม่ได้

ตั้งใจด้วยควำมคดิในหวั

นักธุรกิจหนุ่มกลับเข้ำมำในห้องพักของเขำ ก่อนจะโยนของ 

ในมอืลงบนเตยีง เป็นอย่ำงที่เขำคดิไว้ไม่มผีดิ คยี์กำร์ดใบนี้ไม่ได้เปิด
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ได้แค่ห้องนี้ห้องเดยีว แต่มนัปลดลอ็กทกุห้องพกัในโรงแรมแห่งนี้ได้

“นี่ขนำดโรงแรมห้ำดำวนะ ไอ้เด็กบ้ำนั่นยังเข้ำมำท�ำแบบนี้ได้ 

สำวน้อยใสซื่องั้นเหรอ เหอะ! มิจฉำชีพตัวเป้งชัดๆ” คนหัวเสียเท้ำ

สะเอวบ่น ก่อนจะพ่นลมหำยใจแรงๆ เมื่อคดิถงึค�ำถำมที่เขำหำค�ำตอบ

ไม่ได้เมื่อครู่

“นี่สนิะวธิทีี่ใช้ขโมยนำฬิกำไป ขนำดระบบรกัษำควำมปลอดภยั

ของโรงแรมใหญ่ยงัแฮก็เข้ำมำได้ ท�ำงำนกนัเป็นทมีเลยรเึปล่ำเนี่ย” 

ยิ่งคดิกเ็หมอืนยิ่งกวนอำรมณ์ตวัเองให้ยิ่งขุน่ หนุม่ร่ำงสงูสะบดั

สำยตำไปหำเงำสะท้อนในกระจก ก่อนจะยกสองมือขึ้นขยี้ผมอย่ำง 

หวัเสยี

“ไอ้ธำมเอ๊ยไอ้ธำม เกอืบหลวมตวัแล้วไหมล่ะ เจอสวยๆ ทไีร

หน้ำมดืตลอด ดอกไม้สวยบำงดอกมนัมพีษิเว้ย จ�ำไว้ ฮึ่ย!” 

“โหไอ้ช่อ พีน่กึว่าวันนีแ้กจะไม่โผล่หวัมาซะละ” หญงิสาว

ที่นั่งอยู่บนเชิงบันไดขึ้นชั้นสองของบ้ำนเอ่ยทักขึ้น หลังจำกที่สำวร่ำง

บำงโผล่พ้นผ้ำม่ำนกั้นประตูเข้ำมำ

“พี่เหมยีวอ้ะ นี่ช่อกร็บีสดุแล้ว ว่ำแต่เจ๊ไหมเขำมอีะไรด่วนรเึปล่ำ 

จู่ๆ ถงึได้โทร. หำช่อแต่เช้ำเลย เมื่อวำนตอนช่อมำกไ็ม่เหน็จะพูดอะไร

เลยนี่” คนอ่อนวยักว่ำว่ำพลำงนั่งลงบนเก้ำอี้พลำสตกิตวัหนึ่งที่ตั้งอยู่

ไม่ใกล้ไม่ไกลนกั

ที่นี่คอืห้องเลก็ๆ ห้องหนึ่งที่ถกูกั้นเอำไว้อย่ำงลวกๆ ด้วยผ้ำม่ำน

ที่ห้อยลงมำปิดช่องประตูเท่ำนั้น อันที่จริงมันน่ำจะเรียกว่ำพื้นที่ว่ำง

หน้ำบันไดมำกกว่ำที่จะเรียกว่ำห้องเสียด้วยซ�้ำ ส่วนพื้นที่ด้ำนหน้ำ 

ของม่ำนที่ถกูกั้นเอำไว้นั้นกม็ทีั้งห้องใหญ่ที่เป็นพื้นที่ส่วนรวม ซึ่งตอนนี้ 

มหีญงิสำวสี่ห้ำคนคอยเอำอกเอำใจแขกผูช้ำยที่เข้ำมำใช้บรกิำรในบ้ำน

หลงันี้ และถดัเข้ำไปจำกห้องใหญ่กจ็ะมหี้องเลก็ๆ อกีสำมสี่ห้องที่ใช้
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เป็นพื้นที่ส่วนตัวในกำร ‘ท�ำงำน’ ยำมค�่ำคืนของผู้หญิงหลำยคน 

ในบ้ำนนี้ 

คงเดำได้ไม่ยำกหรอกใช่ไหมว่ำบ้ำนหลงันี้คอืที่ไหน!

บ้ำนหลังนี้คือที่ที่เอสเธอร์เพิ่งมำปรำกฏตัวเมื่อคืน ที่ที่พอเธอ

เดนิออกไปนอกบ้ำนกม็ไีอ้ผูช้ำยปำกมอมมำขอซื้อเธอในรำคำที่สงูเป็น

สองสำมเท่ำทนัท ีใช่...มนัคอืบ้ำนเบอร์สบิสองในซอยสบิของย่ำนเกลงั

นั่นละ และพี่เหมยีวคูส่นทนำที่นั่งอยูก่บัเธอนี้กเ็ป็นหนึ่งใน...ตวัเลอืก...

ของกำรบรกิำรในบ้ำนหลงันี้

“อ้ำวไอ้ช่อ มำได้สกัท ี เจ๊รอตั้งนำน” เจ๊ไหม หญงิโสดรุ่นรำว

ครำวเดยีวกบัแม่ของเธอ แน่นอนว่ำต้องพ่วงต�ำแหน่งเพื่อนของแม่ไป

ด้วย ใครๆ ต่ำงก็รู้ดีว่ำเธอเป็นอำเจ๊ที่เคำรพและเกรงขำมของบรรดำ

คนไทยในละแวกนี้ และเพรำะเจ๊ไหมอยู่บนเกำะสงิคโปร์มำแล้วเกอืบ

สำมสิบปี เจ๊ไหมจึงเป็นบุคคลที่เรียกว่ำรู้ลึก รู้ดี และรู้ชัดแทบจะ 

ทกุเรื่องของคนไทยที่นี่เลยกว็่ำได้

“แฮ่...สวัสดีค่ะเจ๊ ช่อมำช้ำไปนิดเดียวเอง” สำวเจ้ำยิ้มแหยๆ 

พร้อมกบัท�ำท่ำจะประกบนิ้วโป้งกบันิ้วชี้เข้ำหำกนั คล้ำยจะแสดงขนำด

ของค�ำว่ำ ‘นดิ’ ที่เธอว่ำ ก่อนจะเอ่ยต่อ “ว่ำแต่เจ๊มอีะไรรเึปล่ำคะ”

คนถูกถำมยนืกอดอกพงิขอบประตถูอนหำยใจ แววตำเป็นห่วง

เป็นใยถกูส่งให้คนตำแป๋วที่รอฟังอยู่ “ไอ้ช่อเอ๊ย...ย ไม่รูว่้ำแกไปท�ำเวร

ท�ำกรรมอะไรไว้ งำนถงึได้เข้ำรอบตวัขนำดนี้ อ้ะเอำไป” 

มือบำงเอื้อมไปรับหนังสือพิมพ์ภำษำอังกฤษที่ผู้ใหญ่ตรงหน้ำ

ยื่นมำให้ ก่อนจะคลี่ออกแล้วไล่สำยตำไปตำมตวัหนงัสอืในหน้ำที่ถูก

คั่นเอำไว้

ดวงตำคู่สวยเบิกโตพร้อมกับที่เรียวปำกเปิดอ้ำออก ก่อนจะ 

หบุลงในไม่กี่วนิำทหีลงัจำกนั้นเพื่อล�ำเลยีงน�้ำลำยหนดืลงคอไป

“มอีะไรช่อ อ่ำนให้ฟังหน่อย” เพรำะอำกำรตกตะลงึของน้องสำว 
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นอกไส้ท�ำให้เหมยีวประหลำดใจจนเกบ็ควำมสงสยัเอำไว้ไม่อยู่

ช่อผกำหันมองเจ้ำของค�ำถำมแล้วส่งรอยยิ้มหม่นๆ ให้แทน 

ค�ำตอบ คนอยำกรูจ้นทนไม่ไหวจงึลกุมำดงึของในมอืเธอไปไขข้อสงสยั

ด้วยตวัเอง

“ชอ็กวงกำรธรุกจิ พนิยักรรม ปีเตอร์ ล ี ยกมรดกทกุอย่ำงให้

หลำนสำวที่เคยเจอกนัเพยีงแค่ครั้งเดยีว...เอสเธอร์ ล”ี 

ตำของเหมียวเบิกกว้ำงไม่แพ้กับตำช่อผกำเมื่อไม่กี่นำทีที่ผ่ำน

มำ “ไอ้ช่อ...อ จู่ๆ กร็วยไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ย ส้มหล่นใส่เตม็ๆ เลยว่ะ 

รวยแล้วอย่ำลมืฉนันะเว้ย” เหมยีวว่ำระคนหวัเรำะ

“ส้มเน่ำสไิม่ว่ำ”

“อ้ำว ท�ำไมล่ะเจ๊ ปีเตอร์ ลี นี่ไม่ใช่เจ้ำของธุรกิจขนส่งทำง 

ทะเลที่รวยมำกๆ นั่นเหรอ ที่ข่ำวลงว่ำหวัใจวำยตำยเมื่อซกั...สองสำม

เดอืนก่อนนั่นน่ะ ไม่ใช่เหรอ” 

“มันก็ใช่ แต่พี่เหมียวก็รู้ว่ำช่อไม่ใช่ เอสเธอร์ ลี ช่อหมำยถึง 

ว่ำช่อไม่ใช่หลำนของเขำน่ะ” คนที่หน้ำตำเริ่มเครียดตอบค�ำถำมนั้น

แทน

“ก็ไม่เห็นเป็นไรเลย แกก็สวมรอยไปสิ นอกจำกคนไทยใน 

บ้ำนนี้กไ็ม่มใีครรู้หรอกว่ำแกชื่อช่อผกำ ทั้งชื่อที่เพื่อนเรยีก ชื่อที่โรงเรยีน 

หรอืแม้แต่ชื่อที่ท�ำงำน แกกใ็ช้ชื่อ เอสเธอร์ ล ีมำตั้งแต่จ�ำควำมไม่ได้ 

เชื่อฉันสิ พรุ่งนี้รับรองที่ท�ำงำนแกคุยเรื่องนี้กันให้วุ่นแน่ สวรรค์โปรด

ขนำดนี้ แกกเ็นยีนๆ ไปเหอะ สลดัชวีติสำวน้อยแสนรนัทดแล้วขึ้นไป

ชูคอเป็นคณุหนูหมื่นล้ำนแสนล้ำน ดจีะตำย”

“จะตำยก่อนจะได้ดน่ีะส”ิ เสยีงค่อนขอดจำกเจ๊ไหมเบรกอำรมณ์ 

เพ้อฝันของเหมยีวเอำไว้แทบจะทนัททีี่จบประโยค

“หมำยควำมยังไงเจ๊ ช่วยอธิบำยให้นังเหมียวคนนี้มันเข้ำใจ

หน่อยซ ิว่ำท�ำไมเงนิมำกองอยู่ตรงหน้ำแล้วถงึต้องห้ำมไม่ให้ไอ้ช่อมนั
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กระโจนเข้ำไปน่ะ” 

เจ๊ไหมถึงกับส่ำยหน้ำอย่ำงหน่ำยใจกับควำมโลภที่ไม่ดูตำม้ำ

ตำเรอืของเหมยีว 

“งั้นแกฟังฉันนะ ปีเตอร์ ลี เนี่ยมีลูกชำยสองคน คนโตคือ  

โจเซฟ ล ีตำยไปหลำยปีแล้ว เพรำะฉะนั้นเขำกเ็หลอืทำยำทที่จะต้อง

ได้รับมรดกเพียงแค่คนเดียวคือ คริส ลี ลูกชำยคนเล็ก แล้วตอนนี้ 

อีตำคนพ่อเนี่ยก็ดันเขียนพินัยกรรมข้ำมหัวเจ้ำ คริส ลี มำโยนใส่หัว

หลำนสำวคนเดียวที่ไม่เคยมีตัวตนอยู่ในครอบครัวนี้เลยด้วยซ�้ำ”  

เจ๊ไหมสบตำช่อผกำผู้เป็นคนรับมรดกที่ว่ำ “ทีนี้แกลองคิดดูนะว่ำ  

ปีเตอร์ ล ีมเีหตผุลอะไรที่ต้องข้ำมลูกในไส้ทั้งคนไปอย่ำงไม่ไยด ีแล้ว

ถ้ำสมมุติไอ้ช่อเนี่ยเข้ำไปรับมรดกในฐำนะ เอสเธอร์ ลี เป็นทำยำท

ปริศนำที่จู่ๆ ก็เข้ำมำกอบโกยทุกอย่ำงไปอย่ำงหน้ำตำเฉย แกว่ำมัน 

จะเดนิเข้ำไปในแดนสวรรค์ หรอืว่ำดงซำตำนกนัแน่ล่ะ”

“อู้หู...ว สมกับเป็นเจ๊ไหมจริงๆ เลย ฟันขำดมำกเลยอ้ะเจ๊” 

เหมียวว่ำพลำงปรบมือเบำๆ ชื่นชมกำรคิดวิเครำะห์ของสำวใหญ ่

ผู้เปี่ยมประสบกำรณ์ 

คนถูกชมเบ้ปำกเพรำะท่ำทำงที่โอเวอร์ไม่เปลี่ยนของเหมียว 

ก่อนจะหนัไปพูดกบัคนใจแป้วที่นั่งเงยีบไม่พูดไม่จำ “แล้วเจ๊ว่ำเรื่องที่

แกโดนคนตำมมำตลอดหนึ่งเดอืนที่ผ่ำนมำเนี่ย กค็งไม่พ้นเรื่องนี้แน่ๆ” 

มอืบำงของคนฟังยกขึ้นปิดปำกที่เปิดกว้ำงออกอกีครั้ง ดวงตำ

กลมกะพริบปริบๆ เมื่อปัญหำทุกอย่ำงในชีวิตเริ่มปะติดปะต่อเข้ำหำ

กนัในหวั แค่คดิย้อนไปถงึเหตกุำรณ์ในวนัเหล่ำนั้น ก้อนเนื้อในอกกเ็ริ่ม

สั่นด้วยควำมหวำดกลวัขึ้นมำเสยีแล้ว 

ถ้ำสิ่งที่เจ๊ไหมคำดกำรณ์เป็นเรื่องจริง ปัญหำที่เธอต้องรับมือ 

อยู่ตอนนี้ก็ใหญ่เกินกว่ำที่มดตัวเล็กๆ บนเกำะอย่ำงเธอจะรับไหวแน่ 

ถ้ำมหำอ�ำนำจทำงกำรเงนิอย่ำง ครสิ ล ีจะไล่บี้ผู้หญงิตวัเลก็ๆ ที่ไม่มี
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อะไรไปสู้กับเขำได้อย่ำงเธอ...ช่อผกำคนนี้จะหนีรอดไปได้อีกสักกี่ครั้ง

กนั 

“แล้วช่อ...ช่อจะท�ำยงัไงดล่ีะเจ๊ พวกเขำต้องตำมตวัช่อได้สกัวนั

แน่ๆ กฎหมำยรุนแรงแบบนี้ เขำคงไม่...ฆ่ำช่อหรอกใช่ไหม” สีหน้ำ

กังวลกับเสียงที่แผ่วลงในตอนท้ำยนั้นบอกควำมหวำดกลัวในใจของ 

สำวน้อยได้ด ีกระนั้น...คนที่สูก้บัปัญหำมำกมำยในชวีติมำตลอดยี่สบิ

ปีอย่ำงช่อผกำกย็งัฉำยแววตำมคีวำมหวงัให้คนตรงหน้ำได้เหน็อยู่ดี

เจ๊ไหมรบัเอำควำมรู้สกึของสำวน้อยที่เธอเหน็มำตั้งแต่แบเบำะ

ไว้ ช่อผกำก็เป็นเหมือนลูกสำวคนหนึ่งของเธอเหมือนกัน สำวใหญ่ 

เดินเข้ำไปกุมมือบำงที่ก�ำลังกอดรัดตัวเองเพื่อสะกดควำมกลัวเอำไว้ 

แววตำแน่วแน่ส่งควำมเข้มแขง็ให้สำวร่ำงเลก็ที่นั่งอยู่ 

“หนช่ีอ! หนเีท่ำนั้น แกสูก้บัพวกมนัไม่ไหวหรอก แค่มนัจบัแกไป 

กบัเรอืส่งสนิค้ำของพวกมนั แล้วโยนแกลงทะเลที่ไหนสกัแห่ง กไ็ม่เหลอื

ผูห้ญงิชื่อ เอสเธอร์ ล ีอกีต่อไปแล้ว เพรำะฉะนั้นก่อนที่พวกมนัจะท�ำให้ 

เอสเธอร์ ล ีหำยไป แกต้องท�ำให้ เอสเธอร์ ล ีหำยไปก่อน” 

หัวใจดวงน้อยเสียววำบด้วยค�ำพูดที่ไม่แน่ใจในควำมหมำย 

ก่อนคิ้วงำมจะผูกเข้ำหำกนัตำมไปด้วย

“ท�ำให้ เอสเธอร์ ล ีหำยไป? ยงัไงคะเจ๊”

คนถูกถำมพ่นลมหำยใจออกเบำๆ ด้วยรู้ดีว่ำวิธีนี้ไม่ง่ำยเลย

ส�ำหรบัผู้หญงิตวัคนเดยีวที่ไม่เคยก้ำวออกจำกเกำะนี้เลยสกัครั้ง ไม่มี

ใครรู้ว่ำถ้ำตดัสนิใจไปแล้ว หญงิสำวตรงหน้ำคนนี้จะต้องเจอกบัอะไร

บ้ำง แต่ดูเหมือนว่ำสถำนกำรณ์ตอนนี้ เวลำที่หมดทำงสู้แบบนี้... 

ไปตำยเอำดำบหน้ำกค็งดเีสยีกว่ำ...รอวนัถูกบี้ให้จมดนิอยู่ที่นี่

“กลบัเมอืงไทยซะช่อ พำแม่กลบัเมอืงไทยไปซะ กลบัไปใช้ชื่อ 

‘ช่อผกำ สธิำกร’ แล้วปล่อยให้ ‘เอสเธอร์ ล’ี หำยสำบสญูไปตลอดกำล”
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ชายหนุม่ร่างสงูเอนหลงัไปกบัพนกัเก้าอีท้�างาน เปลอืกตา

ปิดลงด้วยควำมอ่อนล้ำจำกกำรท�ำงำนมำรำธอนต่อเนื่องตลอดทั้งวนั 

วนันี้เป็นวนัท�ำงำนที่ยุง่วุน่วำยตั้งแต่เครื่องแลนดงิที่สนำมบนิสวุรรณภมู ิ

งำนที่คั่งค้ำงมำตลอดช่วงสำมวนัที่เขำไม่อยูก่พ็ำกนัพำเหรดเรยีงหน้ำ

เข้ำมำหำ จนเจ้ำตวัไม่รู้จะหยบิจบังำนไหนขึ้นมำก่อนด ี เรยีกได้ว่ำ...

แทบไม่ได้หำยใจหำยคอกันเลยทีเดียว พอรู้ตัวอีกทีก็ถึงเวลำเลิกงำน

ที่ต้องปล่อยผู้ช่วยส่วนตวัอย่ำงคณุรสำ เลขำฯ หน้ำห้องให้กลบับ้ำน

ไปก่อนเสยีแล้ว

“อ้ำวเฮ้ย! ง่วงกก็ลบัไปนอนที่บ้ำนครบัไอ้ท่ำนรอง” เสยีงของ

คนที่โผล่เข้ำมำในห้องโดยไม่มีกำรเตือนก่อนล่วงหน้ำดังขึ้นรบกวน 

กำรพกัผ่อนของเขำ “ไปเรว็ไอ้ธำม ของแกอยูใ่นรถฉนั เดี๋ยวไปส่งบ้ำน”

คนถูกเรยีกพยำยำมท�ำเพกิเฉยต่อเสยีงก่อกวน แต่สดุท้ำยกต้็อง

ยอมลืมตำขึ้น เพรำะไอ้เพื่อนจอมโวยวำยเดินมำเขย่ำเก้ำอี้ปลุกถึง 

ที่ ธำมสะบัดหน้ำไล่ควำมอ่อนเพลียที่ก�ำลังจะเข้ำยึดครองร่ำงกำย 

ออกไป

“ไปส่งโรงพยำบำลนะ” เขำเอ่ยบอกเสยีงเรยีบ

“ไปโรงพยำบำล? ไม่สบำยเหรอวะ” ชินกฤตขมวดคิ้วถำม 

3
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พลำงมองคนที่ก�ำลังหยิบจับแฟ้มเอกสำรที่จะเอำกลับไปท�ำงำนต่อ 

ที่บ้ำนอย่ำงพิจำรณำ จะว่ำไปแล้วคนตรงหน้ำก็ดูหมดเรี่ยวแรงจริงๆ 

เสยีด้วย เป็นภำพที่ไม่ค่อยมใีห้เหน็ได้บ่อยนกัส�ำหรบัผูบ้รหิำรพลงัเยอะ

อย่ำงเขำคนนี้

ธำมส่งแฟ้มบำงส่วนให้คนถำมช่วยถือ ก่อนจะเอื้อมไปหยิบ 

สมำร์ตโฟนที่วำงห่ำงออกไป แล้วหนัไปให้ค�ำตอบกบัเพื่อน “หวิข้ำว”

ชินกฤตหลุดข�ำพรืด เพรำะเหตุผลกำรไปโรงพยำบำลที่เพื่อน

บอกท�ำให้เขำนึกขึ้นได้ว่ำไอ้เวลำแบบนี้...คงมีคนเดียวเท่ำนั้นละที่จะ

ช่วยชำร์จพลงัให้เพื่อนเขำคนนี้ได้

สาวร่างบางในชุดเดรสสุภาพสีส้มอ่อน คลุมทับด้วยเสื้อ

กำวน์สขีำวสะอำดตำยกแขนขึ้นเชก็เวลำจำกนำฬิกำที่ข้อมอื แล้วกพ็บ

ว่ำ เลยเวลำเลกิงำนของเธอมำเกอืบสองชั่วโมงแล้ว แต่อนัที่จรงิ...ด้วย

หน้ำที่ที่ทกุคนเรยีกว่ำ ‘หมอ’ นั้น กไ็ม่เคยท�ำให้เธอได้เลกิงำนตรงเวลำ

จริงๆ เลยสักวัน กระนั้นก็ยังดูเหมือนว่ำเรื่องนี้จะไม่ได้มีผลอะไรกับ 

เธอสกัเท่ำไร เพรำะตั้งแต่วนัที่ตดัสนิใจเข้ำเรยีนแพทย์ เธอกร็ู้แล้วว่ำ

ชวีติที่เหลอืทั้งชวีติจะต้องออกมำเป็นรูปแบบไหน

มอืบำงหมนุลูกบดิประตูห้องพกัแพทย์ของเธอเข้ำไป ควำมคดิ

วนเวียนอยู่กับอำหำรมื้อเย็นมำพักใหญ่ แต่แล้วภำพแรกที่เข้ำมำ

ทักทำยสำยตำก็ท�ำให้ภำพอำหำรมื้อเย็นเลือนไปชั่วครำว หญิงสำว

เลื่อนสำยตำจำกภำพตรงหน้ำไปที่โต๊ะท�ำงำนของเธอ แล้วก็เป็น 

อย่ำงที่คิด กระเป๋ำเป้ใบคุ้นตำที่นอนแอ้งแม้งอยู่บนเก้ำอี้ท�ำงำนของ

เธอกบัแฟ้มเอกสำรมำกมำย แน่นอนว่ำ...ไม่ใช่ของเธออกีเช่นกนั

หมอสำวส่ำยใบหน้ำเปื้อนรอยยิ้มเพรำะภำพที่เกิดขึ้นเหมือน

เดมิซ�้ำๆ นี้ ก่อนจะวำงแฟ้มบนัทกึกำรตรวจคนไข้เอำไว้บนที่ว่ำง...ที่ยงั

พอหำได้บนโต๊ะ แล้วจึงเดินไปหำเจ้ำของภำพแรกที่เตะตำตั้งแต่เปิด
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ประตมูำ...ภำพชำยร่ำงสงูที่หลบัใหลอยูบ่นโซฟำตวัยำวตวัเดยีวในห้อง

ท�ำงำนของเธอ ซึ่งมกัโดนเขำคนนี้ยดึไปแบบนี้เป็นประจ�ำ

คณุหมอตวัเลก็นั่งยองๆ ลงข้ำงๆ โซฟำ ก่อนจะยกมอืขึ้นเท้ำคำง 

เพ่งพจิำรณำใบหน้ำขำวที่รองรบัจมกูโด่งรั้นเหมอืนนสิยัเจ้ำตวั คิ้วเข้ม

ได้รูปที่มักจะท�ำให้เจ้ำของดูดุดันเมื่อมองรวมกับแววตำทรงอ�ำนำจ 

ที่ฉำยขึ้นในดวงตำของเขำ ริมฝีปำกสีชมพูที่แม้สีจะหม่นลงไปบ้ำง

เพรำะพษิของควนับหุรี่ แต่ยงัท�ำให้สำวๆ ตกหลมุรกัได้เสมอเพยีงแค่

เขำส่งยิ้มบำงๆ ให้ 

หญิงสำวหัวเรำะเบำๆ เพรำะควำมคิดที่วิ่งผ่ำนเข้ำมำในหัว... 

นี่ถ้ำไม่ติดว่ำแก้ผ้ำอำบน�้ำด้วยกันมำตั้งแต่เด็กๆ เธออำจจะเป็นหนึ่ง

ในผู้หญงิที่ตดิบ่วงเสน่ห์ของเจ้ำเพื่อนตวัแสบคนนี้ไปแล้วกไ็ด้

ตำคูส่วยหรี่มองคนหลบัไม่รู้เรื่องด้วยควำมคดิที่ว่ำ เวลำเผลอๆ 

แบบนี้จะแกล้งเขำอย่ำงไรดถีงึจะสำสมกบัคดต่ีำงๆ ที่เจ้ำตวัเคยก่อไว้ 

แต่ยังไม่ทันที่เธอจะได้ท�ำอะไร พ่อคนขี้ระแวงขั้นที่โลกต้องจำรึกไว้ก็

ดนัรู้สกึตวัขึ้นมำเสยีก่อน

“เฮ่ย!” เขำอุทำนพร้อมกับเบี่ยงตัวหนีทันทีที่ภำพตรงหน้ำ 

ฉำยชดั “เดี๋ยวนี้หลงเสน่ห์ขนำดจะขโมยจูบไอเลยเหรอนนี่ำ” 

คนฟังจือปำกก่อนจะกลอกตำตำมไปซ�้ำ “ไอก�ำลังเล็งอยู่ว่ำ

จิ้งจกตัวที่อยู่ข้ำงนอกนั่น มันจะเอำหำงใส่เข้ำไปในรูจมูกยูได้รึเปล่ำ

ต่ำงหำก”

“อี๋ หมอโรคจติ”

“ย่ะ โรคจติ แต่กม็ำหำไอตลอดนะ สงสยัจะเป็นคนไข้...คนบ้ำ 

น่ะ” 

ธำมเกำหัวแกรกๆ เพรำะไม่รู้จะหำค�ำไหนมำเถียงคนตรงหน้ำ 

ต่อดี

คงเพรำะว่ำเธอคอื ‘นนี่ำ’ ละมั้ง เธอมกัจะดกัทำงเขำได้เสมอ 
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เพื่อนวัยเด็กที่เล่นด้วยกันมำตั้งแต่ยังจ�ำควำมไม่ได้คนนี้เป็นลูกสำว

เพื่อนสนทิของป้ำธำรำ ป้ำที่เลี้ยงดูเขำมำตั้งแต่เดก็ๆ นนี่ำต้องระหก

ระเหินไปไกลถึงอังกฤษตั้งแต่เล็กเพรำะกำรแต่งงำนใหม่ของแม่ เช่น

เดียวกับธำมที่เกิดมำพร้อมร่ำงกำยที่ไม่แข็งแรงเท่ำไรนัก ป้ำธำรำ 

จงึพำเขำไปอยู่ที่องักฤษด้วย เพรำะหวงัว่ำเทคโนโลยขีองหมอฝรั่งจะ

ช่วยรกัษำหลำนชำยคนเลก็ให้มร่ีำงกำยสมบรูณ์แขง็แรงเหมอืนคนอื่นๆ 

และเพรำะทั้งสองอยู่บ้ำนใกล้กนั เรยีนที่เดยีวกนั โตมำด้วยกนั ควำม

สนทิสนมจงึไม่ได้ไกลจำกค�ำว่ำพี่น้องท้องเดยีวกนัไปเท่ำไร

เมื่อวนัที่ธำมต้องกลบัมำรบัต�ำแหน่งรองประธำนบรษิทัดเีอสพ ี

คอนสตรัคชั่น เพื่อกอบกู้วิกฤติที่บริษัทก�ำลังดิ่งลงเหวเมื่อสูญเสีย 

เสำหลกัอย่ำงเจ้ำสวัธงชยัไป เขำได้ขอให้นน่ีำกลบัมำอยูเ่มอืงไทยด้วย

กนั เพรำะมนัเป็นควำมฝันของเธออยู่แล้ว อกีอย่ำงธำมรูด้ว่ีำกำรกลบั

เมอืงไทยในครั้งนี้ เขำคงต้องรบัมอืกบัปัญหำมำกมำยที่รอถำโถมเข้ำ

ใส่ ไม่ต่ำงจำกสนึำมขินำดย่อมๆ แน่ กำรที่ได้เพื่อนรู้ใจอย่ำงนนี่ำมำ

อยู่ใกล้ๆ ตัว ก็คงพอจะช่วยท�ำให้เขำมีที่พึ่งทำงใจยำมเหนื่อยล้ำได้

บ้ำง และก็เป็นอย่ำงนั้นมำตลอด แม้ว่ำตอนนี้บริษัทจะติดลมบน  

ครองบลัลงัก์ธรุกจิกำรก่อสร้ำงแล้วกต็ำม แต่เมื่อใดที่ท่ำนรองประธำน

คนนี้เหนื่อยล้ำ เขำกจ็ะมำนอนรอกำรชำร์จพลงัอยู่ที่โซฟำตวันี้เสมอ

“หิวข้ำว...ว” ชำยร่ำงสูงลุกขึ้นจำกโซฟำแล้วเดินไปพูดเสียง

ยำนคำงใส่หคููส่นทนำ ที่ก�ำลงัจดักำรกบักระเป๋ำของเธอเพื่อเตรยีมตวั

กลบับ้ำน

“ก่อนจะไปกนิข้ำว ไหนล่ะของฝำกของไอ ไปสงิคโปร์ตั้งหลำย

วนั อย่ำบอกนะว่ำไม่มขีองตดิไม้ตดิมอืมำให้กนัเลย” 

ธำมฉกียิ้ม แต่คนที่แบมอืรอของที่ว่ำกลบัรูส้กึตงดิๆ กบัรอยยิ้ม

นั้น

“โน่นไง” คนถูกถำมพยักพเยิดไปที่กล่องกระดำษลวดลำย
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สวยงำม มีรูปสิงโตพ่นน�้ำหรำอยู่ที่หน้ำกล่อง “ช็อกโกแลตพรีเมียม 

เหน็มนัตดิว่ำขำยดสีดุ เลยซื้อมำ” 

นน่ีำช�ำเลอืงมองคนตวัสงูที่เดนิมำยนืข้ำงๆ ก่อนจะเบ้ปำกอย่ำง

ระอำรสนิยมกำรเลือกของฝำกที่...สิ้นคิดของเขำ แต่ควำมเลวร้ำย 

ยงัไม่จบลงแค่นั้น เพรำะวนิำททีี่เธอเอื้อมมอืไปแตะกล่อง ‘ของฝำก’ 

ที่เขำว่ำ เสยีงรำบเรยีบที่ตำมมำกท็�ำให้เธออยำกจะหนักลบัไปแล้วใช้

สองมอืกระชำกผมเขำแรงๆ สกัสองสำมที

“แต่ไอกนิหมดไปแล้วนะ ไอหวิ”

ตำคมตวดักลบัไปทำงคนที่ยนืยิ้มอยู ่ก่อนกล่องเปล่ำที่เธอคว้ำ

ได้จะลอยไปฟำดที่ต้นแขนเขำ “ธำม! ไหนบอกว่ำซื้อมำฝำกไอไง”

“กใ็ช่ไง ไอซื้อมำฝำกยู แล้วยูกแ็บ่งให้ไอกนิไง ผดิตรงไหน”

“แต่ไอยงัไม่ได้กนิสกัชิ้นเลย”

“ไม่ต้องกนิหรอก เดี๋ยวอ้วน รกัเพื่อนนะเนี่ย กนิให้หมดเลย” 

นน่ีำถอนหำยใจด้วยควำมระอำ “บนโลกใบนี้ยงัมผู้ีชำยคนไหน

ทเุรศกว่ำนี้อกีไหมเนี่ย”

“นี่ๆ  ทเุรศอะไร ต้องบอกว่ำบนโลกนี้มผีู้ชำยคนไหนหล่อกว่ำนี้

อกีไหมเนี่ยถงึจะถูก ให้โอกำสพูดใหม่ เรว็ๆ” นิ้วชี้ของคนพูดกระดกิ

เข้ำหำตวัประกอบค�ำว่ำ ‘เรว็ๆ’ ที่เขำว่ำ

“ถำมหน่อยเหอะธำม เมื่อไหร่ยจูะมแีฟนเป็นตวัเป็นตน แต่งงำน 

กบัเขำสกัท ีไอละเบื๊อเบื่อยูจะแย่แล้วเนี่ย”

“อ้ำวเฮ้ย เอะอะไล่ๆ มำพูดอะไรแต่งงงแต่งงำน ฟังละจักจี้หู

ชะมดัเลย”

นน่ีำหนัมองเจ้ำของเสยีงที่ก�ำลงัยกมอืขึ้นลูบหพูร้อมกบัท�ำหน้ำ

เหยเก แล้วกอ็ดเหนื่อยใจไม่ได้ 

แคซำโนวำธำม...ชื่อที่หนังสือพิมพ์บันเทิงชอบเรียกน่ะเหรอ 

ไม่ใช่เลยสกันดิ ตลอดเวลำที่เตบิโตมำด้วยกนั ผู้หญงิทกุคนที่เข้ำมำ
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ในชีวิตของเพื่อนคนนี้ต้องผ่ำนสำยตำเธอมำแล้วทั้งนั้น...เอิ่ม...แต่ 

ไม่รวมพวกที่เจอกันตำมไนต์คลับแล้วไปจบที่เบรกฟำสต์บนเตียงนะ 

นั่นละถ้ำถำมนนี่ำแล้ว ธำม...ไม่ใช่แคซำโนวำจบีสำวเก่ง ไม่ใช่ผู้ชำย

เจ้ำชู้ที่รักผู้หญิงทีเดียวหลำยๆ คนอย่ำงที่คนในสังคมกล่ำวหำ เขำ 

เป็นผู้ชำยเนื้อหอม เจ้ำเสน่ห์ ที่เลือกใกล้ชิดกับผู้หญิงทีละคน แต่... 

ไม่เคยรกัใครจรงิสกัคนเลยต่ำงหำก...นี่ละเสอืธำมในสำยตำของนนี่ำ

“ของกองขนำดนี้ ไม่ได้เอำรถมำใช่ไหม” หมอสำวตดับทสนทนำ 

เมื่อครู่ทิ้งเสยี เพรำะรู้ดวี่ำ...พูดไปกเ็ท่ำนั้น

“โน ยงัไม่ได้เข้ำบ้ำนเลยเนี่ย ไปกนิข้ำวแล้วไปส่งด้วยนะ” 

“งั้นยูไปรอไอหน้ำตกึละกนั เดี๋ยววนรถมำรบัจะได้ไม่ต้องหอบ

ของไปๆ มำๆ” 

ธำมพยักหน้ำรับค�ำสั่ง ก่อนจะปล่อยให้เจ้ำของห้องล่วงหน้ำ

ออกจำกห้องไปก่อน

มือหนำคว้ำกระเป๋ำเป้ที่เต็มไปด้วยเสื้อผ้ำขึ้นพำดบ่ำ ก่อนจะ

หอบแฟ้มงำนที่จ�ำนวนของมันก�ำลังบอกเขำเป็นนัยๆ ว่ำคืนนี้ได้นอน

ดึกอีกแหงๆ คนตัวสูงใช้ตัวดันประตูให้เปิดออกแล้วเดินตรงไปยังจุด

นัดพบ แต่เดินได้เพียงไม่กี่ก้ำวเท่ำนั้น เพรำะสำยตำของเขำดันไป

สะดดุกบั...พยำบำลชดุขำวที่เพิ่งเดนิผ่ำนหน้ำเขำไปคนนั้น

ดวงตำของชำยหนุม่เบกิกว้ำงทนัท ีก่อนจะเลื่อนไปตำมทศิทำง

ที่หญงิสำวคนนั้นมุ่งหน้ำไป

ใช่...เธอดึงสำยตำเขำได้เพรำะว่ำเธอสวย แต่ที่สะดุดใจเขำ 

ไม่ใช่แค่ควำมสวย แต่เป็นเพรำะ...ผู้หญิงในชุดพยำบำลคนนั้นคือ 

ผูห้ญงิคนเดยีวกบัที่กระชำกหวัใจของเขำที่ห้องอำหำรในคนืนั้น ผูห้ญงิ

คนเดยีวกบัที่กระตกุหวัใจเขำเพยีงแค่เธอเดนิออกมำจำกบ้ำนหลงันั้น 

และกเ็ป็นผู้หญงิคนเดยีวกบัที่...ขโมยหวัใจ...เอ๊ย! ไม่ใช่ ขโมยนำฬิกำ

ไป และยงัคงค้ำงคำอยู่ในใจเขำมำจนถงึตอนนี้
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“เอสเธอร์ ล”ี เสยีงแผ่วเบำเลด็ลอดออกมำจำกล�ำคอ 

ชำยหนุม่รบีหนัมองซ้ำยขวำเพื่อหำบำงสิ่งบำงอย่ำงที่พอจะช่วย

ให้เขำท�ำสิ่งที่ต้องกำรได้สะดวกขึ้น แล้วตำคมกไ็ปหยดุอยูท่ี่เก้ำอี้นั่งรอ

ส�ำหรับผู้ป่วยที่อยู่ห่ำงออกไปไม่มำกนัก ธำมสำวเท้ำเข้ำไปวำงแฟ้ม

เอกสำรในมอืลงบนเก้ำอี้ ก่อนจะตรงดิ่งเข้ำไปหำบคุคลอนัตรำยที่เขำ

จ้องเอำไว้อย่ำงไม่คลำดสำยตำ มอืก�ำย�ำรบีคว้ำท่อนแขนของเธอทนัที

ที่เข้ำประชดิตวัได้

“ว้ำย!” คูก่รณขีองเขำร้องเสยีงหลง ก่อนจะหนัมำหำคนต้นเรื่อง

ตำมสญัชำตญำณ “คณุธำม!” 

เสยีงที่แปลกไปจำกเดมิกบักำรขำนชื่อช่วยเรยีกสตขิองชำยหนุม่ 

ธำมหยดุกกึเพยีงเสี้ยววนิำท ีก่อนจะสะบดัหน้ำอย่ำงลวกๆ แล้วพจิำรณำ 

ภำพตรงหน้ำอกีครั้ง

“พี่สำยใจ?” เขำเรยีกชื่อคนตรงหน้ำด้วยน�้ำเสยีงตั้งค�ำถำม

“ใช่ค่ะ พี่สำยใจเอง คณุธำมมอีะไรรเึปล่ำคะ” 

คนถกูถำมกลนืน�้ำลำยอกึใหญ่ลงคอพลำงขมวดคิ้ว ก่อนควำม

สบัสนจะเคลื่อนที่ตำมเข้ำมำสมทบ

เป็นไปได้อย่ำงไรกนั เมื่อกี้นี้เขำเหน็พี่สำยใจ พยำบำลคนสนทิ

ของนีน่ำเป็นผู้หญิงคนนั้นอย่ำงนั้นเหรอ นี่เขำตำฝำดไปหรอกเหรอ  

มันจะเป็นไปได้อย่ำงไร ก็เขำจ้องเธอเอำไว้อย่ำงไม่วำงตำขนำดนั้น  

ถ้ำเหน็แค่ผ่ำนๆ แล้วเข้ำใจผดิกว่็ำไปอย่ำง ควำมคดิที่แบ่งเป็นสองฝ่ำย

เริ่มตกีนัในหวัอกีครั้ง

ใช่...ใช้ค�ำว่ำ ‘อกีครั้ง’ นั่นละถกูแล้ว เพรำะเหตกุำรณ์คล้ำยคลงึ

กนัแบบนี้เคยเกดิขึ้นแล้ว...เมื่อเช้ำนี้เอง 

เมื่อตอนเช้ำบนเครื่องบนิ เขำเหน็พนกังำนต้อนรบัหญงิที่เข้ำมำ

เสริ์ฟกำแฟเป็น ‘ไอ้เดก็บ้ำนั่น’ ไปแล้วรอบหนึ่ง ยงัโชคดทีี่ป้ำยชื่อบน 

หน้ำอกของเธอช่วยยบัยั้งไม่ให้คนใจร้อนอำละวำดเสยีก่อน ไม่อย่ำงนั้น 
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คงขำยหน้ำแย่

“คณุธำมคะ” เสยีงเรยีกย�้ำอกีครั้ง พร้อมกบักำรยกมอืขึ้นโบก

ตรงหน้ำช่วยเรยีกสตชิำยหนุ่มให้ออกจำกห้วงควำมคดิ 

ธำมเบี่ยงสำยตำไปมำคล้ำยจะปะติดปะต่อเรื่องรำว ก่อน 

ควำมมีไหวพริบของเขำจะช่วยกู้สถำนกำรณ์น่ำอำยเอำไว้ “คือผม 

จะถำมพี่สำยใจน่ะครบัว่ำห้องของนน่ีำต้องลอ็กรเึปล่ำ” ธำมส่งค�ำถำม

ที่เขำรู้ค�ำตอบดใีห้คนตรงหน้ำ

“ไม่ต้องลอ็กกไ็ด้ค่ะ เดี๋ยวมแีม่บ้ำนมำท�ำควำมสะอำดแล้วเขำ

จะลอ็กให้”

“อ๋อ ขอบคณุครบั”

ธำมผละออกมำจำกคู่สนทนำแล้วเดินกลับไปเอำแฟ้มเอกสำร

ที่เขำวำงทิ้งเอำไว้ ควำมสบัสนยงัคงตั้งค�ำถำมในหวัอยู่เรื่อยๆ อย่ำง

ไม่หยดุยั้ง ชำยหนุม่โน้มตวัลงหอบแฟ้มเอกสำรขึ้นมำ ก่อนควำมสนใจ

ของเขำจะไปหยุดอยู่ที่ป้ำยโฆษณำแพ็กเกจตรวจสุขภำพที่ติดไว้กับ

บอร์ดบนผนงั คนมนึงงไล่สำยตำไปตำมข้อควำมอย่ำงลวกๆ ก่อนจะ

พมึพ�ำออกมำ 

“เชก็สมองรำคำเท่ำไหร่วะเนี่ย...เฮ้อ...อ”

‘กลับเมอืงไทยไปซะช่อ พาแม่กลบัเมอืงไทยไปซะ กลบัไป

ใช้ชื่อ ช่อผกำ สิธำกร แล้วปล่อยให้ เอสเธอร์ ลี หำยสำบสูญไป 

ตลอดกำล’ 

ค�ำพดูของเจ๊ไหมเมื่อคนืยงัคงวิ่งเล่นอยูใ่นหวัของหญงิสำว แล้ว

นี่กผ็่ำนไปมำกกว่ำสำมชั่วโมงแล้วที่เธอนั่งคิดทบทวนเรื่องเดิมๆ โดย

ไม่ได้กระดกิไปไหน 

“ให้กลับเมืองไทยอย่ำงนั้นเหรอ” เจ้ำของแววตำเคว้งคว้ำง 

ถอนหำยใจ “จะเรยีกว่ำ ‘กลบั’ ได้ยงัไง เมอืงไทยของจรงิหน้ำตำเป็น
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ยงัไง...ยงัไม่เคยเหน็สกัครั้งเลย”

คนตวัเลก็ก้มลงมองกำร์ดสี่เหลี่ยมผนืผ้ำในมอื 

‘เอำนี่ไปไอ้ช่อ นี่เป็นนำมบตัรของไอ้เอกหลำนเจ๊ ที่เคยให้แกพำ

เที่ยวเมื่อสองปีก่อน จ�ำได้ไหม ตอนนี้มนัเรยีนจบแล้ว ท�ำงำนอยูบ่รษิทั

ออกแบบสิ่งพมิพ์อะไรสกัอย่ำงอยู่ที่กรงุเทพฯ นั่นแหละ แกไปถงึแล้ว

โทร. หำมนั เจ๊ฝำกมนัให้ช่วยดูแลแกแล้ว ไม่ต้องห่วง’

พี่เอกสทิธิ์...พี่ชำยใจดทีี่เธอเคยเจอเมื่อสองปีก่อน หลำนชำยของ 

เจ๊ไหมที่เคยเดนิทำงมำเที่ยวสงิคโปร์ในช่วงปิดเทอมของมหำวทิยำลยั  

ด้วยควำมที่ช่วงวยัไม่ได้ห่ำงไกลกนัมำก เจ๊ไหมเลยวำนให้ช่อผกำช่วย

พำหลำนชำยคนนี้ทวัร์ให้ทั่วเกำะทกุซอกทกุมมุตลอดสองสปัดำห์ที่เขำ

อยู่ที่นี่ แม้ว่ำหลงัจำกนั้น ด้วยควำมวุ่นวำยของชวีติจะท�ำให้เธอไม่ได้

ตดิต่อกบัเขำอกีเลย แต่ถงึอย่ำงนั้นเธอกค่็อนข้ำงมั่นใจว่ำ...พี่เอกสทิธิ์

คนนี้ต้องจ�ำเธอได้แน่

ช่อผกำทิ้งตวัหงำยหลงัลงบนเตยีง ก่อนจะทอดสำยตำล่องลอย

ไปจดเพดำนห้องที่ว่ำงเปล่ำ...วนัท�ำงำนวนัสดุท้ำยอย่ำงนั้นเหรอ ไม่อยำก 

จะเชื่อเลยว่ำวนันี้จะมำถงึเรว็ขนำดนี้ คดิแล้วกอ็ดโมโหควำมสะเพร่ำ

ของตวัเองไม่ได้ มำสเตอร์คย์ีที่รูท้ั้งรูว่้ำมนัส�ำคญัมำกแค่ไหน...ยงัปล่อย

ให้หำยไปได้ ไม่รู้ต้องเขกหัวตัวเองอีกกี่ครั้งถึงจะสำสมกับควำมผิด 

ครั้งนี้ มองย้อนกลับไปดูควำมเลินเล่อของตัวเองแล้ว ที่โดนบอสด่ำ

ร่ำยยำวอย่ำงกบัจะกนิหวัเมื่อตอนเช้ำน่ะเหรอ...เรื่องเลก็ไปเลย

แต่จะโทษเธอคนเดยีวกไ็ม่ถูก ถ้ำหำกเมื่อวำนหลงัเลกิงำนเธอ

ไม่ได้พบกับผู้ชำยเฮงซวยคนนั้น ถ้ำหำกเขำไม่ไร้มำรยำทเทข้ำวของ

ของเธอออกมำจำกกระเป๋ำแบบนั้น มเีหรอ...มำสเตอร์คย์ีที่มค่ีำยิ่งกว่ำ

เพชรใบนั้นจะหำยไปได้

“คดิแล้วกเ็จบ็ใจ คนบ้ำอะไรมำหำว่ำเรำเป็นขโมย แถมยงัโมเม

จะเอำนำฬิกำไปอกี ขี้ตู่เป็นบ้ำเลย” หญงิสำวว่ำพร้อมกบัฟำดก�ำปั้น
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ลงบนเตยีง

“แถมยังมำท�ำให้เรำโดนไล่ออกอีก นี่ขนำดเจอแค่สองครั้งนะ 

มีแต่เรื่อง ผู้ชำยที่เมืองไทยคงไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนหรอกใช่ไหม” 

หญงิสำวเริ่มปลดปล่อยควำมกลดักลุม้ใจออกมำเป็นค�ำพดู “คงไม่ใช่

หรอก เพรำะอย่ำงน้อย...พี่เอกกับคุณนักวิ่งเขำก็ไม่ได้เป็นแบบนั้น”  

ว่ำแล้วกห็นัมองเสื้อแจก็เกตสนี�้ำตำลที่แขวนเอำไว้ที่ประตูตู้เสื้อผ้ำ

“ถ้ำโชคชะตำจะเหน็ใจคนที่ถกูกลั่นแกล้งคนนี้สกัครั้ง ช่อขอให้

เรำได้เจอกันอีกนะคะ...คุณนักวิ่ง” หญิงสำวส่งยิ้มจำกหัวใจที่เปี่ยม

ด้วยค�ำขอบคณุไปให้เสื้อที่แขวนอยู่รำวกบัเจ้ำของยนือยู่ตรงนั้น 

มือบำงควำนหำสมำร์ตโฟนขึ้นมำกดปลดล็อกออก ก่อนจะ

เลื่อนนิ้วเรียวไปกดเช็กอีเมลตอบกลับจำกบริษัทต่ำงๆ ที่เธอใช้เวลำ 

วันนี้ทั้งวันในกำรส่งใบสมัครงำน แล้วก็เป็นอย่ำงที่คิด...ดูเหมือนว่ำ 

ทกุบรษิทัจะให้ควำมสนใจและโยงใยเธอไปถงึทำยำทคนดงัที่เป็นข่ำว

ครกึโครมในชั่วข้ำมคนื...เอสเธอร์ ล ีคนนั้น มำกกว่ำประวตักิำรท�ำงำน

ของเธอเสยีอกี

“ปกตกิห็ำงำนยำกอยูแ่ล้ว พอได้ขึ้นชื่อว่ำเป็นทำยำทมหำเศรษฐี 

เท่ำนั้นแหละ มีแต่คนสนใจแต่เรื่องข่ำว เฮ้อ...อ” ลมหำยใจที่เลิก 

นับจ�ำนวนครั้งไปแล้วถูกพ่นออกมำอีกครั้ง ก่อนแสงไฟจำกหน้ำจอ 

มอืถอืจะถูกดบัลงอย่ำงหมดหวงั 

“ไม่คดิจะเหลอืตวัเลอืกไหนไว้ให้กนัเลยใช่ไหมเนี่ย” หญงิสำว

ตดัพ้อโชคชะตำที่เล่นตลกกบัเธอซ�้ำแล้วซ�้ำเล่ำ

ใบหน้ำสวยหันมองลอดช่องหน้ำต่ำง ทอดสำยตำมองหำใคร

บำงคนบนท้องฟ้ำ มือบำงเลื่อนขึ้นจับจี้รูปกลุ่มดำวอันเป็นเครื่อง 

แทนใจ ก่อนรอยยิ้มจำงๆ จะถูกส่งไปยงัฟ้ำไกล

“เรำกลบัเมอืงไทยกนันะคะแม่”


