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“นี่เหรอคะชุดของอัน”

อันนาถามเสียงเบาหวิว พลิกชุดชั้นในลูกไม้ตัวจิ๋วที่อยู ่ใน 

ไม้แขวนในมอืไปมาพร้อมท�าหน้าเหย เสื้อชั้นในลกูไม้สดี�าเว้าอกลกึจน

ดูไม่น่าโอบอุ้มเต้าอิ่มเต็มไว้ได้ยังพอทน แต่กางเกงในลูกไม้โปร่งบาง

นี่ต่างหากตวัปัญหา ถ้าสวมใส่ตามประโยชน์ใช้สอยปกตคิงไม่เป็นไร

นัก แต่นี่ต้องสวมใส่เฉพาะชุดชั้นในเดินต่อหน้าผู้คนนับร้อยในงาน 

เดินแบบชุดชั้นในคอลเล็กชันใหม่ของชุดชั้นในยี่ห้อน้องใหม่มาแรง  

ยิ่งคดิ หน้าหญงิสาวยิ่งซดี

“ขอเปลี่ยนได้มั้ยคะ มนับางจน...”

จนเหมอืนแก้ผ้าเดนิ! 

ขนาดแค่พดูหล่อนยงัอาย นบัประสาอะไรกบัต้องแบกหน้าเดนิ

แทบอาบลมห่มฟ้าสู้สายตานบัร้อย

“ไหนพี่จิ๋วบอกว่าแค่ชุดชั้นในเต็มตัวธรรมดาไงคะ” อันนา

พยายามส่งสายตาอ้อนวอนให้คูส่นทนาที่เอาแต่นิ่งอยูอ่ดึใจใหญ่มอง

หน้าตนเองสลับกับชุดชั้นในตัวปัญหา หวังว่าฝ่ายนั้นจะใจอ่อนยอม

เปลี่ยนให้ใส่ชดุมดิชดิกว่านี้...สกันดิ

“ธรรมดาสดุแล้วหนูจ๋า ชดุชั้นในนะ ไม่ใช่ผ้าห่อศพจะได้คลมุ
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หวัหูมดิหมด” จดิาภาออกอาการร�าคาญ

“โธ่ พี่จิ๋วขา” อันนาเสียงสั่น ก้มหน้ามองชุดในมืออย่างจน

ปัญญา

“อย่ามาเป่าปี่เชยีวนะ เงนิกร็บัไปแล้ว อยู่ๆ เกดิเรื่องมากจะไม่

ยอมเดนิขึ้นมา แบบนี้พี่กแ็ย่ส ิเธอรู้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วนี่ว่าเป็นงานเดนิ

แบบชดุชั้นใน น่าจะจนิตนาการออกนะจ๊ะว่ามนัชิ้นขนาดไหน อตุส่าห์

หางานให้ สงสารเหน็ว่าร้อนเงนิ ฉนันี่มนัหาเรื่องใส่ตวัแท้ๆ สนิะ”

“พี่จิ๋ว...”

“ถ้ามีปัญหามากแบบนี้คราวหน้าพี่คงป้อนงานให้เธอไม่ไหว 

เอางั้นมั้ยฮ”ึ จดิาภาเท้าเอว ขึ้นเสยีงเร่งเอาค�าตอบแบบคนหวัเสยี

“อนัจะใส่ค่ะ”

“แค่นั้นแหละ” จิดาภาทิ้งแขนลงข้างตัว สีหน้าเปลี่ยนเป็น 

ยิ้มแย้มพอใจ เอ่ยเสยีงอ่อนลง “รบีไปเปลี่ยนชดุซะส”ิ

“ค่ะ” 

อันนารับค�า มองชุดชั้นในในมือด้วยสายตาเหมือนคนสิ้นหวัง 

เดินเข้าห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมโทษตัวเอง หล่อนไม่น่าใจอ่อนรับ 

งานนี้ตามค�ารบเร้าของจดิาภาเลย น่าจะนกึให้ได้เรว็กว่านี้ว่าหากมสีิ่ง

ผิดพลาดจากข้อตกลงก็มีแต่แพ้ทางจิดาภา ด้วยบุญคุณท่วมหัวของ

อกีฝ่ายที่คอยหางานป้อนให้นางแบบโนเนมอย่างหล่อนท�าอยู่เสมอ 

งานจากจิดาภาเป็นงานถ่ายแบบเดินแบบเล็กๆ น้อยๆ แต่ได้

เงินงามและเร็วกว่างานประจ�าในออฟฟิศของหล่อนรวมกันทั้งเดือน 

อันนาชอบชีวิตเรียบง่ายของการท�างานประจ�าพอๆ กับเกลียดงาน

เสรมิ 

งานเสรมิที่ได้รบัการป้อนจากจดิาภา...หญงิสาวผวิเข้ม ร่างผอม

แห้ง ไว้ผมยาวฟู จากบรษิทัมอเดลลงิที่อนันาได้พบโดยบงัเอญิ มตีั้งแต่

งานภาพนิ่งกระทั่งดันให้เป็นได้ถึงนางเอกละคร งานที่อันนาเคยท�า
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เป็นงานกระจอกๆ ส�าหรบันางแบบชื่อดงัส่วนมาก อย่างถ่ายโฆษณา

ครมีทาผวิที่เน้นเฉพาะส่วน เช่น มอื เท้า หรอืท่อนขา นางเอกนางแบบ

ชื่อดงัหลายคนที่ว่าหน้าตาสวยนั้น รูปร่างสวยไม่เท่าอนันาด้วยซ�้าไป 

ผู้ชมที่ไม่เคยรู้จึงเห็นร่างกายอันนาในโฆษณาจนชินตา งานเหล่านั้น

หล่อนท�าได้ค่อนข้างด ีมาล�าบากใจจนท�าให้เกลยีดกต็รงการถ่ายแบบ

ที่ต้องนุ่งน้อยห่มน้อยอย่างกางเกงขาสั้นเหนอืต้นขา ชดุว่ายน�้า และ

ชดุชั้นใน 

ชดุชั้นในลกูไม้เนื้อดสีดี�าอยูบ่นร่างอนันาแล้วในตอนนี้ หญงิสาว

มองเงาตวัเองในกระจกแล้วหน้าร้อนซูด้่วยความอบัอาย สเีข้มของมนั

แทนที่จะช่วยพรางนวลเนื้อใต้ผ้าชิ้นจิ๋วทั้งสอง กลบัท�าให้ยิ่งเป็นจดุเด่น

เพราะความขาวตดักบัสชีดุซึ่งมองเหน็ชดัได้จากช่องว่างของลายลกูไม้ 

ถ้าเป็นไปได้หล่อนอยากถอดชดุนี้ทิ้ง ใส่ชดุเดมิแล้ววิ่งหนอีอกจากงาน

ไปเลย แต่ท�าอย่างไรได้ในเมื่องานประเภทที่เกลยีดเงนิดกีว่างานทั่วไป

กว่าเท่าตวั

ชดุท�างานถกูน�าออกมาแขวนอย่างเรยีบร้อยรวมกบัชดุนางแบบ

คนอื่นๆ รอเวลาเปลี่ยนกลบัคนื ใบหน้าหญงิสาวยงัคงร้อนจดั ทมีงาน

ผูช้ายหลายคนจ้องมองแบบไม่เกรงใจ หล่อนกลั้นใจท�าเป็นไม่เหน็ ใน

เมื่อไม่มทีางเลอืกและจ�าเป็นต้องใช้เงนิจรงิๆ กเ็หลอือยูแ่ค่ทนท�าต่อไป

พร้อมกับภาวนา...ขอให้มีคนมาชมการเดินแบบชุดชั้นในวันนี้น้อยๆ 

ด้วยเถอะ

“ผมจะรออยู่แถวนี้”

เหมรชัต์ ชายหนุ่มผวิค่อนข้างเข้มในชดุสูทสากลสดี�ายนืกมุมอื 

ก้มศีรษะลงนิดหนึ่งขณะพูดกับชายผิวขาวอมชมพูอย่างชาวตะวันตก

ที่ก�าลงัก้าวลงจากรถ 

ชายผูน้ั้นกลดักระดมุเสื้อสูท พยกัหน้าให้คนขบัรถน�ารถไปจอด
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แล้วค่อยมองเหมรชัต์อย่างรู้เท่าทนั

“คิดชิ่งอีกละสิ ไม่เอาละ นายต้องเข้าไปกับฉัน” ส�าเนียงพูด

ไทยชดัแจ๋วขดักบัใบหน้าหล่อเหลาอย่างชาวตะวนัตกโดยสิ้นเชงิ

“ผมควรรอตรงนี้” เหมรชัต์ยนืยนั

“แต่ฉนัอยากให้นายเข้าไปด้วยกนันี่หว่า ข้างในนั้นสาวๆ สวยๆ 

ทั้งนั้นนะโว้ย ไม่สนมั่งหรอืไง เมื่อไรนายจะเลกิท�าตวัเกรงอกเกรงใจฉนั

สกัทวีะเหม” 

“ผมจะท�า ถ้าคณุสั่ง”

สิงหราชถอนใจเฮือก คว้าคอเหมรัชต์แรงๆ จนคนสูง 177 

เซนตเิมตร ที่ว่าสูงแล้วเซไปตามแรงคนตวัสูงใหญ่ถงึ 189 เซนตเิมตร 

“แล้วถ้าฉันขอร้อง” สิงหราชเลิกคิ้ว ปล่อยคอคนไม่ต่อสู้ด้วย

อาการเซง็นดิหน่อยที่ไม่อาจสั่นคลอนคนหน้านิ่งได้

“ผมควรจะอยู่คอยข้างนอกกบัคนขบัรถ” 

ค�าตอบของเหมรชัต์ยงัราบเรยีบไร้ความรูส้กึ กระตุน้ให้สงิหราช

หน้ามุ่ยขึ้นเรื่อยๆ ก่อนโวยวาย “เบื่อโว้ย ให้มาเป็นเพื่อนดนัจะรอข้าง

นอก”

“รบีเข้าไปเถอะครบั เดี๋ยวเจ้าของงานจะรอ” ท่ามกลางอารมณ์

ร้อนกรุ่นของสิงหราช เหมรัชต์ยังคงตีหน้านิ่งอยู่ต่อไปได้ขณะเอ่ยเร่ง

เสยีงเรยีบ

“เออ!” สงิหราชกระแทกเสยีง เดนิปึงปังตรงไปยงัลฟิต์ใกล้ลาน

จอดรถของห้างสรรพสินค้าชื่อดังซึ่งเป็นสถานที่จัดงาน เขารู้มานาน

แล้วว่าลูกน้องคนสนทิเกรงใจเขาเกนิเหตทุั้งที่...ไม่ควรเป็นอย่างนั้น

...

งานเดนิแบบชดุชั้นในถกูจดัขึ้นที่ฮอลชั้นบนสดุของห้าง เจ้าของ

งานเป็นลกูเศรษฐ ีได้รบัเงนิจากพ่อแม่ให้ลองเปิดกจิการเล่นๆ แต่เกดิ

รุ่งขึ้นมา งานนี้เป็นการเปิดตัวคอลเล็กชันที่สาม มีเซเลบมากหน้า 
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หลายตาได้รบัเชญิมาร่วมงาน รวมถงึ สงิหราช ศภุพล ด้วย

“ซนี” เปรมสนิ ีเจ้าของแบรนด์ชั้นในผู้เป็นเจ้าของงานส่งเสยีง

หวานแหลมทกัทายสงิหราชตั้งแต่เหน็เขาก้าวออกจากลฟิต์เดนิตรงเข้า

งาน แขนเรียวคล้องหมับเข้ากับล�าแขนแกร่ง ซบอกพลางฉอเลาะ

เหมอืนยงัเป็นคู่ควงกนัอยู่ “ท�าไมมาช้านกัคะ สนินีกึว่าคณุจะเบี้ยว”

“มวัทะเลาะกบัไอ้เหมอยู่” แม้เรยีกด้วยสรรพนามเหมอืนไม่ให้

เกยีรต ิแต่น�้าเสยีงเวลาเอ่ยถงึเหมรชัต์ของสงิหราชนั้นเตม็ไปด้วยความ

รกัใคร่ อย่างที่ใครฟังใครรูว่้าเขาให้ความส�าคญัแก่คนคนนี้มากเท่าใด 

เปรมสินีจับความรู้สึกนั้นได้ แต่ไม่เคยพอใจความจริงข้อนี้ 

หล่อนลอบเบ้หน้าก่อนพูดขึ้นอย่างอดปากไม่อยู่ “คณุนี่กต็ื๊อเขาอยู่ได้ 

เขาไม่อยากสนทิด้วยกช็่างเขาสคิะ”

สิงหราชปลดมือเปรมสินีออกทันทีทั้งๆ ที่ก่อนหน้านี้ไม่นึก

รังเกียจคู่ควงเก่า ซึ่งแสดงท่าเหมือนจะลืมว่าสถานะปัจจุบันเป็นแค่

เพื่อน เขามองหน้าคูส่นทนาอดึใจ สบตาหล่อนตรงๆ เตอืนเสยีงจรงิจงั

“เหมเป็นคนส�าคญัในครอบครวัผม คณุน่าจะรู้”

เปรมสนิหีน้าเสยี รู้ตวัว่าพลาดอย่างแรง สงิหราชเป็นหนุ่มเจ้า

ส�าราญ ไม่ถือสาหาความกับคู่ควง อะไรยอมได้เขาก็ยอม แต่ถ้าไม่

พอใจขึ้นมาเมื่อไร... “สนิขีอโทษค่ะ”

ค�าขอโทษเหมอืนไม่มผีลนกั แววตาสงิหราชแสดงว่าโกรธ แต่

ท่าทางเหมอืนไม่มอีะไร นอกจากเสยีงตดิเยน็ชา

“คณุรบัแขกต่อเถอะ ผมเมื่อย ขอเข้าไปนั่งรองานเริ่มดกีว่า” 

และโดยไม่รอค�าตอบ สิงหราชเดินหายลับไปในหมู่คนบริเวณ

หน้าเวททีนัท ีไม่สนใจปฏกิริยิากะบงึกะบอนของเปรมสนิแีม้แต่น้อย

หลังจากดึงดันจนสิงหราชยอมเข้างานคนเดียว เหมรัชต์ที่เกร่ 

อยู่ชั้นล่างของห้างสรรพสนิค้า เดนิเข้าร้านหนงัสอืซื้อนติยสารรถยนต์

ฉบบัหนึ่งตดิมอืมาหาที่นั่งอ่าน ไม่นานเท่าไรโทรศพัท์มอืถอืกด็งัขึ้น
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“ครบั”

“ขึ้นมาหาฉนัที่งานท ีแถวหน้าสดุ”

“ผมไม่...”

“ฉนัสั่ง!”

เหมรชัต์ขมวดคิ้วระหว่างรบัค�าเพยีงสั้นๆ ลกุขึ้นวางนติยสารทิ้ง

อย่างไม่เหลยีวแล ถ้าไม่มธีรุะส�าคญัแล้ว สงิหราชหรอืที่ใครๆ มกัเรยีก

ว่า ซนี ไม่มวีนัออกค�าสั่งกบัเขาเดด็ขาด

ขายาวก้าวเร็วขึ้นด้วยความร้อนใจพร้อมกับหงุดหงิดตัวเอง 

ขึ้นมาตดิหมดั ค่าที่ไม่ยอมตามสงิหราชไปตั้งแต่แรก

...

ขึ้นมาถงึฮอลที่ชั้นบนสดุ เหมรชัต์ยงัคงเดนิกึ่งวิ่งฝ่าผู้คนจนถงึ

ตัวชายหนุ่มหล่อเหลาที่นั่งโดดเด่นอยู่บนเก้าอี้แถวหน้าสุดหน้าเวท ี

ดวงตาเรียวคมกริบมองส�ารวจเจ้านายแล้วหัวคิ้วกดลึก นอกจาก

สงิหราชจะดทู่าสบายอกสบายใจดแีล้ว ยงัน่าจะมเีรื่องพอใจเป็นพเิศษ

ด้วยซ�้า ประกายตาวบัวาวนั่นละที่บอก

เหมรชัต์ถอนใจ บางทเีขาคงโดนสงิหราชแกล้งอกีตามเคย “คณุ

หลอกผม?”

“นั่งส ินายบงัคนข้างหลงัอยูไ่ม่เหน็เรอะ” สงิหราชพยกัพเยดิไป

ยงัเก้าอี้ข้างตวัที่เจ้าตวัเพิ่งจดัการให้เจ้าของเดมิย้ายไป

“ผมจะออกไปรอข้างนอก” เหมรชัต์ลงเสยีงหนกั

“สั่งให้นั่งกน็ั่งเถอะน่า ฉนัมเีรื่องให้ท�า”

ค�าว่ามเีรื่องให้ท�าท�าให้คนเป็นลกูน้องคนสนทินั่งลงอย่างว่าง่าย 

มองตามสายตานายขึ้นไปบนเวทีด้วยสายตาเย็นชาผิดกับสายตา

แพรวพราวของคนข้างตวั

“นั่น ออกมาแลว้ นายชว่ยดูทซีวิา่แม่สาวตาคมผมคลื่นเหมอืน

เงอืกน้อยคนนั้นใช่คนที่ฉนัคดิหรอืเปล่า”



อัคนี  11   

นางแบบสองคนล่าสดุ คนหนึ่งเป็นชาวต่างชาต ิ ผมยาวตรงส ี

บลอนด์ ส่วนอีกคนเป็นสาวไทยรูปร่างอรชร อวบอิ่มในส่วนที่ควรม ี 

เหมรชัต์มองหญงิสาวตาค้างเหมอืนไม่อยากเชื่อสายตา 

สงิหราชช�าเลอืงมาเหน็แล้วหวัเราะคกิ “ใช่สนิะ ไม่น่าเชื่อว่าแม่

เลขาฯ ของนายตกกลางคนืจะกลายร่างเป็นนางแมว”

“อนันา” เหมรชัต์พมึพ�า มองตามหญงิสาวในชดุชั้นในลกูไม้ซึ่ง

ปกปิดร่างกายแทบไม่ได้เลยจนลบัหายเข้าหลงัเวทด้ีวยสายตาไม่อยาก

เชื่อ

“อ้อใช่ส ิฉนัจ�าได้แล้ว อนันา...อนันา อาภาภทัร ใช่ไหม ชื่อเขา

น่ะ” สงิหราชทบทวนความทรงจ�าภายในเวลาไม่กี่วนิาที

“ครบั ผมไม่อยากเชื่อ” เหมรชัต์คราง อนันาในสายตาเขาเป็น

ผูห้ญงิเรยีบร้อย ค่อนข้างขี้อาย แต่ท�างานได้เรื่องได้ราว มคีวามรบัผดิ-

ชอบสงู ท่าทางเอาจรงิเอาจงัเหมอืนแม่ครูแก่ๆ เกนิกว่าจะยอมท�างาน

เปลอืงตวัอย่างนี้

สิงหราชหัวเราะอีก มุมปากหยัดยกขึ้นเหยียดๆ ด้วยซ�้าเมื่อ

หวัเราะครั้งนี้ เขาหนัมาคยุกบัเหมรชัต์ตรงๆ เมื่อหญงิสาวที่หมายตา

เข้าหลงัเวทไีปแล้ว

“ผู้หญงิกอ็ย่างนี้ละวะ เชื่อฉนัหรอืยงั แม้แต่เลขาฯ ของนายก็

ไม่เว้น เหน็หงมิๆ ตกดกึโผล่มาเดนิล่อตะเข้อยู่นี่”

เหมรัชต์พูดไม่ออก ถึงจะท�างานร่วมกับอันนามานาน แต่ไม่

สนทินกั เพราะตวัเขาเองที่ชอบสร้างก�าแพงจนไม่มใีครก้าวข้ามมาสนทิ

เกินกว่าคนรู้จักได้ เขามองหน้าเจ้านาย มองเข้าไปในดวงตาระยิบ

ระยบัและครางออกมาเมื่อแปลรหสัในดวงตาคู่นั้นออก

“คณุเรยีกผมมาเพราะเธอคนนี้”

“ตรงเผง” สิงหราชดีดนิ้ว “ทีนี้ก็หน้าที่นาย คืนนี้ฉันต้องการ

อนันาบนเตยีง เขาต้องการอะไรให้เสนอมา ฉนัไม่เกี่ยง”
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“นั่นมนัลูกน้องผม” เหมรชัต์ค้านเสยีงเครยีด

“แล้วนายลูกน้องใคร”

เหมรชัต์เบอืนหน้าหน ีไม่คดัค้านอกีเพราะลงสงิหราชออกค�าสั่ง

และยกเรื่องเจ้านายลูกน้องขึ้นพูดกับเขา แสดงว่าเจ้าตัวต้องการเอา

ให้ได้

เมื่อเหน็เหมรชัต์ไร้ข้อโต้แย้ง สงิหราชดูพอใจขึ้นทั้งสั่งย�้าพลาง

ปลอบ

“นายมนัเครยีดเกนิไป ฉนัจะบอกอะไรให้ นางแบบเกนิครึ่งหนึ่ง

บนเวทนีี้เคยยอมนอนกบัฉนัมาแล้ว เพยีงเพราะพวกหล่อนอยากมชีื่อ

บนหนงัสอืพมิพ์กบัฉนั คดิเหรอวะเหม ผู้หญงิดีๆ  เขาจะท�างานอวด

เนื้ออวดตวัเหน็แจ้งแทงตลอดให้คนดทูั้งห้างแบบนี้ นายสบายใจเถอะ

ว่าเรื่องนี้มนัแฮปปีทกุฝ่าย”

สีหน้าเหมรัชต์เริ่มมีร่องรอยลังเล เขารู้และเห็นด้วยตามานาน

แล้วเรื่องเสน่ห์ของเจ้านาย สงิหราชไม่เคยบงัคบัผู้หญงิคนไหน มแีต่ 

ผู้หญงิจ�านวนนบัไม่ถ้วนดาหน้ามาเสนอตวัเป็นคู่ควงพร้อมความหวงั

ลมๆ แล้งๆ ว่า ชายหนุ่มจะตดิใจและยอมลงหลกัปักฐานด้วย กบัอกี

จ�านวนไม่น้อยที่สงิหราชเป็นฝ่ายพอใจเสนอของก�านลัให้แลกกบัความ

สุขทางกาย ซึ่งร้อยละร้อยตอบตกลง ยอมเป็นของเล่นชั่วคราวด้วย

เหตผุลเดยีวกบัหญงิสาวประเภทแรก

เหมรชัต์ได้แต่หวงัว่าทกุอย่างจะราบรื่นดเีหมอืนที่เคย หรอืไม่...

อนันาน่าจะปฏเิสธ เพราะกบัผูห้ญงิที่ไม่เตม็ใจ สงิหราชไม่เคยคดิอยาก

ยุ่งด้วยเหมอืนกนั
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2

ทุกอย่างผิดพลาดหมดในความรู้สึกของอันนา ตั้งแต่ชุด

ชั้นในส�าหรับเดินแบบในงานเปิดตัวเป็นชุดลูกไม้โปร่งบาง มองเห็น 

ถึงไหนต่อไหน ยังจะสายตานับร้อยคู่ของแขกผู้ร่วมงานที่มากกว่าที่

เธอภาวนาไว้หลายเท่า

อันนาเดินกึ่งวิ่งแบกใบหน้าร้อนผ่าวด้วยความอดสูเข้าห้อง

เปลี่ยนเสื้อผ้า จัดการถอดชุดชั้นในราคาแพงอย่างระมัดระวัง ราคา 

ค่างวดของมนัส�าหรบัคนบางคนเป็นเพยีงแค่เศษเงนิ แต่ไม่ใช่ส�าหรบั

หล่อน ค่าครองชพีทกุวนันี้นบัวนัยิ่งสงูขึ้น ยิ่งถ้านบัรวมภาระล้นพ้นตวั

จนแทบพนัคอตายด้วยยิ่งหนกัเข้าไปใหญ่

ในเงาสะท้อนของกระจกเงา สาวสวยเซ็กซี่ผิวขาวผ่องในชุด 

ชั้นในสดี�ายั่วยวนหายไป กลายเป็นหญงิสาวท่าทางเรยีบร้อย มดัผม

ยาวหยกัเป็นลอนตามธรรมชาตริวบไว้เป็นหางม้า สวมชดุสาวออฟฟิศ 

เสื้อแขนกุดสีขาวทับในกระโปรงสีด�าสั้นเหนือเข่า สวมทับอีกชั้นด้วย

เสื้อไหมพรมแขนยาวสชีมพูหวาน บรษิทัของหล่อนไม่บงัคบัพนกังาน

ให้สวมยูนิฟอร์ม แต่อันนาแต่งกายเหมือนกันเกือบตลอดปี โดยการ

สลบัสเีสื้อตวัในไม่ให้เหมอืนกนัในวนัตดิกนั ส่วนเสื้อไหมพรมตวันอก

กส็ลบัอยู่แค่สองสรีะหว่างสชีมพูกบัสฟี้า ซึ่งเป็นวธิปีระหยดัเงนิอกีวธิี
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หนึ่งที่เจ้าตัวคิดออก ขืนให้หล่อนเปลี่ยนชุดไม่ซ�้ากันแม้แต่วันเดียว

อย่างเพื่อนร่วมงานหลายคนแล้ว เหน็ทคีงจะต้องกนิน�้าแช่แกลบแทน

แกลบอย่างที่กนิอยู่ทกุวนันี้

“นี่ค่ะ” 

ชดุชั้นในสดุเซก็ซี่ถกูส่งคนืให้ทมีงานที่รบัผดิชอบดแูลชดุในการ

เดนิแบบ อนันารอกระทั่งฝ่ายนั้นตรวจสอบเสรจ็เรยีบร้อยแน่ใจทั้งสอง

ฝ่ายว่าชดุยงัอยูใ่นสภาพเช่นเดยีวกบัตอนได้รบัมา หากเกดิช�ารดุเสยีหาย

หลงัจากนี้จะมาเรยีกเกบ็เงนิจากหล่อนไม่ได้

“เรยีบร้อยนะคะ” อนันาถามย�้า

“ครบั เชญิกลบับ้านได้เลย”

“จะกลบัแล้วเหรอ” จดิาภาเอ่ยทกัขึ้นจากข้างหลงั

อันนาซึ่งเตรียมเดินแกมวิ่งออกจากงานให้เร็วที่สุดชะงักฝีเท้า 

“หมดหน้าที่ของอนัแล้วใช่ไหมคะ”

“ย่ะแม่คณุ”

ท่าทางจดิาภาอารมณ์ดขีึ้นอย่างเหน็ได้ชดั แม้ยงัตอบด้วยเสยีง

สะบดัๆ อนันายงัรู้สกึได้ นี่คงเป็นอกีเหตผุลหนึ่งในการท�างานร่วมกบั

จดิาภามาได้อย่างยาวนาน ผู้หญงิคนนี้เป็นประเภทโกรธง่ายหายเรว็ 

ไม่ค่อยคดิอาฆาตใคร ถนดัด่าแล้วด่าเลยมากกว่า

“งั้นอนัขอตวันะคะ ขอบคณุพี่จิ๋วมากค่ะที่หางานให้อนั” 

อันนายกมือไหว้จิดาภาแล้วดูนาฬิกา สองทุ่มเข้าไปแล้ว กว่า

จะถงึบ้านคงดกึน่าดู

“มีใครรออยู่หรือไง” ท่าทางรีบร้อนของอันนาท�าให้จิดาภา

ออกปากถามอย่างอยากรู้อยากเห็น พร้อมกันนั้นก็ใช้สายตาแทน

เครื่องจบัเทจ็จ้องเข้ามาในดวงตาคู่สวย

“ก.็..”

“แฟนเหรอ”
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“มะ...”

“หวงมากเหรอ แล้วท�าไมไม่เหน็เคยมาคมุ”

“ไม่ใช่ยงังั้นค่ะพี่จิ๋ว ฟังอนัก่อน”

“อ้าว” จดิาภาชะงกัค�าพดู หน้าตาบอกว่ายงัมนัปากอยากถาม

อกีหลายอย่าง

“อนัไม่มหีรอกค่ะแฟนน่ะ”

“จะไปรู้เหรอจ๊ะ เห็นรีบๆ ร้อนๆ ช่างเถอะ ไม่อยากบอกก็ไม่

เป็นไร เอาเรื่องนี้ดกีว่า ส�าคญักว่าเยอะ”

“อะไรหรอืคะ”

อนันาออกเดนิ ถ้ามวัปักหลกัคยุกนัอยู่คงต้องอยู่ที่นี่อกีนาน สู้

เดนิไปคยุไปไม่ได้ เสรจ็ธรุะหล่อนคงลงถงึชั้นล่างพอดี

“ละครไง เมื่อไรเธอจะยอมเล่นละครสกัท ี มคีนสนใจอยากได้

เธอเยอะนะจ๊ะ”

“ไม่ไหวหรอกค่ะ” อนันาส่ายหน้า แค่ถ่ายแบบเดนิแบบหล่อน

ยังฝืนใจเต็มทน นี่ถ้าไม่ติดว่ามีภาระค่าใช้จ่ายมากเกินเงินเดือนแล้ว 

งานอื่นนอกจากงานประจ�าหล่อนคงไม่มีวันยอมท�าเด็ดขาด ไม่ใช ่

ตวัตนของหล่อนเลยสกันดิ

เมื่อได้รับค�าตอบไม่น่าพอใจ จิดาภาถอนใจพรืด หน้าหงิกงอ

เป็นจวกั เสยีงเริ่มเข้มขึ้นนดิๆ

“เดก็โง่ โง่ไม่หาย ไอ้ถ่ายแบบก๊อกแก๊กพวกนี้มนัได้ไม่กี่ตงัค์ นูน่

จ้ะ ต้องเข้าวงการเป็นนกัแสดง เงนิงาม แล้วพอดพีอร้ายอาจเข้าตา

อาเสี่ยรวยๆ สกัคน จะได้ผวัรวยสบายไปสามร้อยชาต ินี่พี่เหน็เธอร้อน

เงนิบ่อยๆ ถงึชี้ทางสว่างให้หรอกนะ เมื่อไรจะเลกิอายแล้วก้าวเข้ามา

ยนืกลางแสงไฟเตม็ตวัสกัท”ี

อันนานึกภาพตามค�าพูดจิดาภาแล้วส่ายหน้าไปมา ยิ่งเรื่อง 

อาเสี่ยรวยมาตดิเนื้อต้องใจด้วยแล้วหล่อนไม่คดิอยากได้ ถ้าแต่งงาน
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กบัใครสกัคน คนคนนั้นควรจะเป็นคนที่หล่อนรกัและรกัหล่อน ไม่ใช่

พอใจแค่รปูร่างหน้าตากจ่็ายเงนิซื้อหาเอาเหมอืนหล่อนเป็นผกัปลาใน

ตลาด เป็นไปไม่ได้เดด็ขาดเรื่องรกัแท้เพยีงแค่เหน็หน้า...หล่อนไม่เชื่อ 

เชื่อไม่ลง แต่ถ้าพดูตรงตามความรูส้กึทั้งหมด จดิาภาจะได้เทศนาเอา

อกี จงึเลอืกพูดแค่

“หน้าอย่างอนัมแีต่จะท�าให้เขาเจ๊งกบัเจ๊งนะคะ อนัไม่ถนดัจรงิๆ 

ถ้าให้เป็นอะไรที่ไม่ใช่ตวัเองขนาดนั้น ของานแบบเดมิเถอะนะคะ”

“เบื่อจะพูด อยากได้แค่เงนิหมื่น ไม่เอาแสนเอาล้านกต็ามใจ”

“ขอบคณุที่พี่จิ๋วเข้าใจอนัค่ะ” อนันาไหว้จดิาภา รู้ว่าอกีฝ่ายไม่

พอใจกไ็ด้แต่เอาความอ่อนน้อมเข้าหาแทนน�้าเยน็ลูบใจร้อนๆ

“ใครจะเข้าใจคนโง่อย่างเธอ ฉนัเหนื่อยต่างหากย่ะ รบีๆ กลบั

บ้านไปให้พ้น ฉนัละเหมน็หน้าเธอเตม็ทน” สหีน้าจดิาภาดขีึ้นนดิหน่อย

ขณะตดับทสุ้มเสยีงไว้ฟอร์มและหยดุเดนิ 

พ้นจากจิดาภามาได้อันนาถึงกับระบายลมหายใจโล่งอก 

จดิาภาพยายามชกัชวนหล่อนเข้าวงการละครมาเป็นปีแล้ว แต่หล่อน

ปฏิเสธมาโดยตลอด งานพวกนั้นไม่ใช่สิ่งที่ใฝ่ฝันอยากท�า หล่อนรัก

งานออฟฟิศ ชอบชีวิตเรียบง่ายเดิมๆ และหวังอยู่เสมอว่าสักวันหนึ่ง

หลงัหมดภาระค่าใช้จ่ายจะเลกิรบังานจากจดิาภา หล่อนจงึไม่ยอมเล่น

ละคร เคยได้ยินว่างานละครกินเวลาค่อนข้างมาก แบบนั้นหล่อนคง

ท�าควบคู่กับงานประจ�าไม่ได้ มีหวังต้องลาออกสถานเดียว ซึ่งถ้า 

ลาออกไปหาเงินเสียก่อนแล้วค่อยสมัครงานใหม่ ถึงตอนนั้นไม่รู้ต้อง

รออกีกี่ปี อายมุากขึ้นยิ่งหางานยาก แถมยงัต้องสตาร์ตเงนิเดอืนใหม่ 

ต่อให้จดิาภาชกัชวนอกีกี่ครั้ง หล่อนกค็งจะตอบอย่างเดมิ

ห้างสรรพสนิค้าที่จดังานเดนิแบบห่างจากบ้านอนันาชนดิคนละ

ฝ่ังของกรงุเทพฯ หญงิสาวซอยเท้าเดนิเรว็แกมวิ่งไปตลอดทางลงบนัได
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เลื่อนจากชั้นหนึ่งสู่อีกชั้นหนึ่งกระทั่งถึงชั้นล่างสุด ด้วยความรีบร้อน

ท�าให้ไม่เห็นเลยว่าใครคนหนึ่งเดินตามมาห่างๆ ตั้งแต่ฮอลชั้นบน 

กระทั่งคนคนนั้นเอ่ยเรยีก

“คณุอนันา”

เสยีงคุ้นหูหยดุอนันาชะงดัยิ่งกว่าต้องเวทมนตร์ ร่างอรชรหมนุ

ช้าๆ พร้อมกบัหวัใจเต้นแรงด้วยความตกใจ 

“คณุเหมรชัต์”

รมิฝีปากอวบอิ่มเคลอืบลปิสตกิกนัน�้าสแีดงเพลงิขมบุขมบิพมึพ�า 

ดวงตากลมเบกิกว้างเมื่อเหน็ว่าเจ้าของเสยีงเป็นคนที่คดิไว้จรงิๆ ผูช้าย

ตรงหน้ายนืล้วงกระเป๋านิ่ง ส่วนสูงสูสกีบันายแบบหลายคนที่เคยร่วม

งานด้วย ส่งให้ดโูดดเด่นอยูใ่นชดุสทูสากลสขีรมึ แม้ผวิจะค่อนข้างเข้ม

สกัหน่อย แต่เมื่อประกอบเข้ากบัเครื่องหน้าหล่อเหลาแบบไทยๆ แล้ว 

ชายผู้นี้แทบจะเดนิเข้าสู่วงการบนัเทงิได้สบายๆ  โดยไม่ต้องผ่านการ

เทสต์หน้ากล้อง

“ไม่นกึว่าจะเจอคณุที่นี่”

ค�าทักทายแรกของหัวหน้าเรียกไอร้อนจัดแล่นวาบทั่วสันหลัง 

อันนาก�าสายกระเป๋าสะพายแน่น นึกเสียใจที่นอกจากกระเป๋าแล้วก็

ไม่มถีงุอื่นตดิไม้ตดิมอืพออ้างได้ว่าแวะซื้อของก่อนกลบับ้าน หวงัว่านี่

จะเป็นการพบกนัโดยบงัเอญิและเขาเพิ่งเหน็หล่อนตรงนี้...ไม่ใช่บนเวที

ขณะสวมชดุชั้นในลูกไม้ล่อแหลมนั่น

“คะ...ค่ะ”

น�้าลายในคออนันาเหนยีวหนบึขณะพยายามท�าตวัปกตต่ิอหน้า

เหมรชัต์ผูม้สีายตาคมกรบิกึ่งด ุตาคูน่ั้นจ้องจบัใบหน้าหล่อนนิ่งราวกบั

ก�าลงัสแกนหาความจรงิ

“ค.ุ..คณุเหมมาเดนิเล่นเหมอืนกนัเหรอคะ”

“ผมไม่ได้มาเดนิเล่น”
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“ละ...แล้ว”

“ผมมาธรุะ”

“งั้นดฉินัคงต้องขอตวั เชญิคณุเหมตามสบายนะคะ”

อนันาท�าท่าจะเดนิหน ีสายตาของเหมรชัต์ท�าหล่อนสะบดัร้อน

สะบดัหนาวจนทนยนือยู่ต่อหน้าเขาไม่ไหว ขนืคยุต่ออกีหน่อยแล้วถูก

ถาม หล่อนไม่อยากโกหกเพื่อปกปิดเรื่องที่เกดิขึ้นบนเวทนีั่น

“เดี๋ยว” เหมรชัต์เดนิอ้อมมาดกัหน้าอนันาที่สะดุ้งเฮอืกหน้าซดี

ราวกบัเพิ่งฆ่าคนตายแล้วถูกต�ารวจจบัได้ “ธรุะของผมคอืคยุกบัคณุ”

“ดฉินัเหรอคะ” 

เหมรชัต์พยกัหน้า “ผมเพิ่งรูว่้าคณุท�างานอื่นนอกจากงานบรษิทั”

ร่างกายอนันาแขง็ทื่อ สมองมนึเหมอืนถูกทบุ ในที่สดุความลบั

อนัน่าอบัอายกแ็ตก ต่อหน้าหวัหน้างานของหล่อนเสยีด้วย หญงิสาว

ก้มหน้านิ่ง ขอบตาร้อนผ่าวอย่างคนที่อายจนไม่รูจ้ะท�าตวัยงัไง เขาคง

เหน็หมดแล้วว่าหล่อนใส่ชดุอย่างไรท่ามกลางสปอตไลต์บนเวทนีั่น

น�้าตาใสๆ ที่หยดแหมะลงบนหลงัมอือนันาท�าให้สหีน้าเคร่งขรมึ

ของเหมรชัต์คลายออกนดิหนึ่ง

“ผมไม่ได้ว่าอะไร สบายใจเถอะ ตราบใดที่คุณยังรับผิดชอบ

งานในหน้าที่ด ีคณุจะท�างานอื่นอกีกี่งานกไ็ม่มใีครว่า”

“...”

“เช็ดน�้าตาซะ” ผ้าเช็ดหน้าสีขาวคาดน�้าตาลจากกระเป๋าด้าน

ในเสื้อสูทถูกหยบิส่งต่อให้อนันา

หญงิสาวพมึพ�าขอบคณุ รบัมนัมาก�าไว้แน่นแทนที่จะเชด็น�้าตา

ตามความต้องการของเจ้าของผ้า

“ถะ...ถ้างั้นดฉินัขอตวักลบัก่อนนะคะ”

อนันาขยบัตวั แต่เหมรชัต์ไม่หลบ ทั้งยงัเอ่ยขึ้น

“มคีนต้องการพบคณุ คนืนี้คณุพอจะว่างหรอืเปล่า”
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“ใครคะ” อนันาเงยหน้าพรวด น�้าตากลิ้งผ่านร่องแก้ม

“คณุสงิหราช”

อันนาหน้าซีด “ไหนคุณว่าไม่เป็นไรไงคะ ถ้าดิฉันท�างานนอก 

แต่ไม่ท�างานบรษิทัเสยี”

“ไม่เกี่ยวกบัเรื่องนี้” สหีน้าเหมรชัต์แสดงถงึความล�าบากใจ นิ่ง

อยู่ครู่เหมือนก�าลังเรียบเรียงค�าพูดก่อนเอ่ยต่อ “เขาอยากให้คุณเป็น

เพื่อนคยุกบัเขาในคนืนี้ คณุจะว่าอย่างไร”

“เพื่อนคยุ” เลอืดร้อนๆ แล่นทั่วร่าง คราวนี้ไม่ใช่เพราะความ

อาย แต่เป็นโกรธ “หมายความว่ายงัไงหรอืคะ”

“คณุรู้ด”ี 

“คุณเหมรัชต์!” หล่อนมองหน้าหัวหน้างานอย่างไม่อยากเชื่อ

สายตา เสียแรงอุตส่าห์นับถือ ไม่นึกเลยว่าเขากับนายใหญ่อย่าง

สิงหราชจะเห็นผู้หญิงเป็นสินค้า “คุณก�าลังจะบอกว่าคุณสิงหราช

ต้องการให้ดฉินั...ขึ้นเตยีงกบัเขาเหรอคะ”

เหมรัชต์ไม่ตอบ เท่านี้ก็เพียงพอจะยืนยันแล้วว่าหล่อนเดาถูก 

ใบหน้าอนันาแดงจดั ตวัสั่นเทิ้มขณะปล่อยน�้าตาไหลพรั่งพรูลงมา

“พวกคณุคงก�าลงัเข้าใจอะไรผดิ กลบัไปบอกคณุสงิหราชเถอะ

นะคะว่าฉนัเป็นนางแบบชดุชั้นในกจ็รงิ และใช่...ฉนัท�าทกุอย่างได้เพื่อ

เงนิ แต่ร่างกายกบัหวัใจ...ฉนัไม่ขาย!”

รมิระเบยีงลานจอดรถชัน้ห้า รถยนต์คนัหนึง่จอดโดดเดีย่ว 

ประตูหลังเปิดแง้มไว้สองด้านเพื่อให้อากาศผ่าน ชายหญิงคู่หนึ่งนั่ง

คลอเคลยีอย่างไม่นกึอายสายตาใครที่อาจผ่านมาเหน็เข้า

เปรมสนิทีี่เข้ามาอยู่ตามล�าพงักบัสงิหราชในรถคนัหรขูองเขาซบ

แก้มกบัหวัไหล่บกึบนึ ลูบแผงอกเตม็ไปด้วยมดักล้ามไปมาพลางถาม

ออดอ้อน “เรายงัเป็นเพื่อนกนัอยู่ไม่ใช่เหรอคะ”
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กิริยาของหญิงสาวคู ่ควงเก่าส่อเจตนาอยากรีเทิร์นชัดเจน 

สิงหราชทาบมือลงบนมือนุ ่มนิ่มเหนือหน้าอก ไม่คิดรังเกียจการ

พะเน้าพะนอฉอเลาะจากอีกฝ่าย ถึงจะไม่ชอบการผูกมัด แต่ใช่ว่า 

ใจหนิอะไรนกั ผูห้ญงิที่เขาเลกิคบหาด้วยถูกจดัอยูใ่นฐานะเพื่อน...หาก

พวกหล่อนไม่งี่เง่าจนเกนิไป เว้นเสยีแต่คนไหนกะบงึกะบอนนกั แม้แต่

ฐานะคนรู้จกัเขากไ็ม่มใีห้

สงิหราชยกมอืซกุซนที่ก�าลงัพยายามสอดเข้าใต้อกเสื้อเป็นการ

เบี่ยงเบนความสนใจ และหยดุเปรมสนิไีว้ไม่ให้รกุคบืมากยิ่งขึ้น 

“กใ็ช่น่ะส ิคณุยงัเป็นเพื่อนผมอยู่”

“แล้วท�าไมล่ะคะ วนันี้งานสนิรีาบรื่นทกุอย่าง สื่อให้ความสนใจ

กเ็พราะซนีมาเป็นแขกคนส�าคญั ท�าไมไม่ยอมรบัการเลี้ยงขอบคณุจาก

สินีสักหน่อย รังเกียจกันนักหรือคะ” เปรมสินีแกล้งตวัดเสียงเง้างอน 

ในอกวบูวาบจากรอยจบูร้อนๆ บนหลงัมอื เพยีงถกูจบูมอืกช็วนให้หวน

นกึถงึบทรกัเร่าร้อนของผู้ชายคนนี้ 

“ผมเหนื่อยน่ะ นี่มันมืดมากแล้ว คุณเองก็น่าจะรีบกลับบ้าน 

พักผ่อน” สิงหราชตอบอย่างใจเย็น ไม่กระโตกกระตากให้คู่ควงเก่า

เสยีน�้าใจ ถ้าไม่นบัเรื่องที่ให้เหมรชัต์ไปจดัการแล้วยงัมกีฎส่วนตวัอกีข้อ

ผู้หญงิคนไหนถูกซนีทิ้ง เขาไม่มวีนัหวนกลบัไปหา

เมื่อพวกหล่อนพอใจกับความสุขและของก�านัลรวมถึงชื่อเสียง

ที่มเีขาเป็นบนัได กย็่อมต้องรู้ว่าเขาให้ได้ในเวลาจ�ากดั 

เปรมสนิหีน้างอ ถ้าเป็นแต่ก่อนตอนยงัหอมหวาน สงิหราชคง

ง้องอน แต่เวลานี้ไม่ใช่ เขาเพยีงแต่ยิ้มปลอบใจก่อนยดืตวันั่งตรง ดนั

ร่างหอมกรุ่นด้วยน�้าหอมราคาแพงออกห่างตวั

“ซนี!” เปรมสนิกีระฟัดกระเฟียด จนเดี๋ยวนี้หล่อนยงัหาเหตผุล

ของการถูกเขี่ยทิ้งไม่ได้ รู้แต่ว่ายังต้องการให้เขาหวนกลับมาเสมอ 

“คณุใจร้าย”
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“อย่าหน้างอสคิรบั เดี๋ยวเกดิรอยย่นแล้วจะไม่สวยนะ” สงิหราช

เย้ายิ้มๆ ท�าให้เปรมสนิทีี่เพิ่งนกึได้รบีคลายสหีน้าลง

“กไ็ด้ค่ะ วนันี้ไม่ไปด้วยกนั วนัหน้าหวงัว่าคณุคงไม่ปฏเิสธเพื่อน

คนนี้นะคะ” 

“เดี๋ยวผมเดนิไปส่ง” สงิหราชไม่ตอบรบัความคาดหวงัของเปรม-

สินี ผละออกจากรถและยืนรอให้อีกฝ่ายก้าวตามลงมา แล้วปิดล็อก

ประตกู่อนเดนิน�าหน้าไปยงัรถยนต์อกีคนัหนึ่งซึ่งจอดอยูฝ่ั่งตรงข้ามกบั

รถของเขา

“ขอให้คราวหน้าคณุใจดกีบัสนิ”ี 

ทั้งคู่หยดุเดนิเมื่อถงึรถของเปรมสนิ ีหญงิสาวเบยีดอกหยุ่นเข้า

กบัท่อนแขนสงิหราช เขย่งขึ้นจูบปลายคางคนตวัสูงอย่างอ้อยอิ่ง

“ไปเถอะ ขบัรถดีๆ  ด้วย”

เสยีงรถกระชากแรงเมื่อออกตวัแล้วค่อยๆ ห่างออกไป ตามหลงั

ด้วยเสยีงฝีเท้าสม�่าเสมอของใครคนหนึ่ง สงิหราชที่ยนืล้วงกระเป๋ายิ้ม

มมุปากข�ามองตามรถเปรมสนิ ีหนักลบัไปหวงัจะได้เหน็เจ้าของรปูร่าง

อรชรผู้สวมชดุชั้นในลูกไม้สดี�าเดนิเคยีงคู่มากบัเจ้าของเสยีงฝีเท้า แต่

กลบัไม่มี

“เขารออยู่ข้างล่าง?”

“เธอปฏเิสธ” เหมรชัต์ตอบอย่างสั้นที่สดุ

“ว่าไงนะ!” เสยีงของสงิหราชดงัก้องลานจอดรถ เขาเท้าเอวแล้ว

ขยบัตวัเดนิวนไปมาอย่างคนพร้อมจะอาละวาด “นายบอกเขาไปหรอื

เปล่าว่าฉนัยนิดใีห้ทกุอย่างตามที่ขอ”

“ผมยงัไม่ทนัพูด”

“ก็แล้วท�าไมไม่พูดไปเล่า ฉันรู ้ละ เพราะยังงี้มันถึงเหลว” 

สงิหราชหยดุเดนิ หวัคิ้วที่ขมวดคลายออกนดิหนึ่ง

“อนันาคงไม่สนใจ”
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“นายยงัไม่ทนัพูดจะรู้ได้ไง” สงิหราชสวนก่อนจะหรี่ตามองลูก

น้อง “เหม นายไม่เคยท�างานพลาด มนัเกดิอะไรขึ้น อย่าบอกนะว่า

นายสนผู้หญงิคนนี้ นายคดิจะแย่งฉนัเหรอ”

คนพูดท�าท่าเหมอืนหมาหวงก้าง เหมรชัต์ยงัคงยนืนิ่งเหมอืนหุน่

ปูนปั้นไม่เข้าใจภาษามนุษย์ เขาใจเย็นพอเพราะรู้นิสัยสิงหราชมา

นาน...นานพอกบัอายขุองตวัเอง สงิหราชกเ็ช่นกนั แต่เวลาโกรธไม่ได้

ดั่งใจ อะไรที่เคยรู้เคยเข้าใจกก็ลบัตาลปัตรไปหมด 

หนุ ่มหล่ออย่างชาวตะวันตกย่างสามขุมเข้าหาคู ่สนทนา 

กระชากคอเสื้อดงึร่างนั้นเข้าหา กดเสยีงลงต�่าเอ่ยถาม

“อย่างนั้นใช่มั้ย”

“คุณรู้ว่าไม่ใช่” เหมรัชต์ปลดมือเจ้านายออกอย่างง่ายดาย

เหมอืนสะกดิฝุ่นออกจากอกเสื้อ 

“ไม่รู้โว้ย” สงิหราชอาละวาด “ฉนัอยากได้เธอเดี๋ยวนี้ แต่นาย

กท็�าพลาด”

“คณุหาคนอื่นได้”

“เหม นายพูดไม่รู้เรื่องเหรอวะ”

“อนันาเธอว่าถงึเธอจะเป็นนางแบบชดุชั้นในและท�าทกุอย่างได้

เพื่อเงนิ แต่ร่างกายกบัหวัใจ เธอไม่ขาย”

สงิหราชท�าหน้าเหมอืนได้ยนิเรื่องลวงโลกที่เขารู้และจบัไต๋ได้มา

ก่อนแล้ว เจ้าตวัเหยยีดยิ้มก่อนหวัเราะ “เขาว่างั้น?”

“...”

“ลกูน้องนายนี่ช่างป่ันหวัผูช้ายเก่งจรงิๆ” สงิหราชพดูลอดไรฟัน 

หมนุตวัไปมาก่อนจะหนัไปเตะเปรี้ยงเข้าให้ที่ล้อรถตวัเอง “แล้วจะได้

เหน็ดกีนั”

“จะกลบับ้านหรอืครบั” เหมรชัต์รบีถามก่อนคนที่กระชากประตู

เข้าไปนั่งในรถจะขบัออกไป
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“ยงั ฉนัหวัเสยีขนาดนี้ยงัไม่มอีารมณ์กลบั”

“ถ้าคณุจะไปดื่ม ผมจะไป...” 

สงิหราชรบีโบกมอืห้ามก่อนเหมรชัต์พูดจบ

“ไม่ต้อง นายตามไปด้วยท�าให้ฉนันกึถงึหน้ายายนั่นเข้าไปใหญ่ 

เหม นายคอยดู ฉนัจะเอายายนั่นขึ้นเตยีงให้ได้ภายในวนัพรุ่งนี้”

เสียงรถขับกระชากออกจากลานจอดรถคราวนี้รุนแรงกว่าคัน

ก่อน เหมรัชต์ยืนมองจนไฟท้ายลับหายจากสายตา ไฟท้ายรถสีแดง

วาบเปรยีบไปกเ็หมอืนอารมณ์ของสงิหราชที่เดอืดปะทเุรว็ แต่กด็บัง่าย

ถ้าเจ้าตวัพอใจ

เหมรชัต์ถอนหายใจ เดนิเอื่อยลงไปยงัลานจอดรถชั้นสี่เพื่อกลบั

รถตวัเองที่หาที่จอดชั้นเดยีวกบัสงิหราชไม่ได้ในตอนแรก คนขบัรถของ

สงิหราชเดนิวนเวยีนอยู่ใกล้กบัรถของเขาอยู่ก่อนแล้ว

“คณุหนูล่ะครบั” นายขวญัชยัตรงเข้าถามทนัททีี่เหน็หน้าเขา

“ท�าไมมาอยู่นี่” เหมรัชต์สงสัย เมื่อครู่เขาเองมัวแต่พยายาม

อธบิายให้สงิหราชเข้าใจจนลมืคนขบัรถเสยีสนทิ กระทั่งเหน็หน้ากนั

“คณุหนูสั่งให้ผมกลบักบัคณุครบั แต่ไม่ได้บอกว่าไปไหน คณุ

ทราบหรอืเปล่าครบั”

เหมรัชต์ส่ายหน้า พอนึกออกอยู่หรอกว่าสิงหราชจะไประบาย

อารมณ์ที่ไหน ถ้าไม่ใช่ตามสถานบนัเทงิกท็ี่ห้องชดุส่วนตวั และแน่นอน

ว่าถ้าเป็นที่นั่นสงิหราชจะไม่ยอมนอนโดดเดี่ยว

การส่ายหน้าแทนค�าตอบของเหมรัชต์ไม่น่าต่างจากการที่ใคร

สกัคนโยนระเบดิลงตรงหน้า นายขวญัชยัเกาหวัตวัเองแรงๆ หน้าตา

บูดเบี้ยวระหว่างบ่นงมึง�า

“ตาย ผมโดนคณุแก้วเทศน์ทั้งคนืแน่”

ชื่อนั้นท�าให้คนหน้านิ่งตลอดเวลาอย่างเหมรชัต์ยิ้มละมนุ หยบิ

ธนบตัรฉบบัละห้าร้อยส่งให้แล้วตบบ่าปลอบ “ทนฟังเอาหน่อย นี่เงนิ
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ค่าแทก็ซี่”

“เอ้า! นี่คณุเหมกจ็ะไม่กลบับ้านเหมอืนกนัเหรอครบั”

“กลับไปก่อน บอกแม่ว่าไม่ต้องรอ ขึ้นมาสิ ฉันจะส่งที่ป้าย

รถเมล์”

รถแท็กซี่สีเขียวรับนายขวัญชัยท่ีเดินคอตกลงจากรถ  

เหมรชัต์รออยู่จนเหน็รถคนันั้นแล่นออกจากป้ายค่อยออกรถบ้าง เกอืบ

สี่ทุม่แล้ว แต่ยงัไม่รูส้กึถงึความง่วง และถงึพยายามนอนกไ็ม่แน่ใจนกั

ว่าจะนอนหลบั

เหมรัชต์ตัดสินใจขับรถอย่างไร้จุดหมาย ในใจหวนนึกถึง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างเขากับอันนา มันเป็นไปตามที่สิงหราชพูด

ทุกอย่าง เขาไม่เคยท�างานพลาด นี่เป็นครั้งแรก ท�าให้เขารู้สึกหนัก 

ในอกชอบกล แววตาเจบ็ปวดผดิหวงัของอนันาตดิตาจนถงึวนิาทนีี้

เราท�าผดิหรอืเปล่า...เหมรชัต์ถามตวัเองพร้อมกบัได้ค�าตอบ ผดิ

หรอืไม่ แต่ถ้าให้ย้อนเวลากลบัไปเขากจ็ะท�าอกีหน เพราะไม่ว่าสงิหราช

ต้องการสิ่งใด เขายนิดที�าให้ทกุอย่าง

“ซีน” ในเวลาเผลอตัว เหมรัชต์มักเรียกสิงหราชเช่นเดียวกับ 

คนอื่นๆ ในบ้าน ชายหนุม่ร้อนใจขึ้นมาเมื่อคดิไปว่าบางทคีวามใจร้อน

ของสงิหราชอาจท�าให้ฝา่ยนั้นท�าอะไรโดยไม่ยั้งคดิจนเกดิอนัตรายตอ่

ตวัเอง

เหมรัชต์รบต่อโทรศัพท์ถึงหม่อมราชวงศ์พิริยากร ลูกพี่ลูกน้อง

ของสงิหราช คนเดยีวที่สงิหราชพอจะฟัง

“โทร. มาเสยีดกึ” หม่อมราชวงศ์พริยิากรทกัทาย

“ขอโทษครบัคณุชาย คนืนี้คณุชายพอจะว่างหรอืเปล่าครบั”

“ซนีใช่ไหม ไอ้เจ้านั่นไปก่อเรื่องอะไรเข้า”

“ไม่ครบั ผมแค่เป็นห่วง คอื...” เหมรชัต์เล่าเหตกุารณ์คร่าวๆ 

ี
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ให้คู่สนทนาฟัง 

ฝ่ายนั้นฟังอย่างสงบก่อนถอนใจมาตามสายแล้วเอ่ยว่า “นสิยั

เอาแต่ใจของซนี นายเองกม็สี่วนเพาะ อย่าตามใจมนัให้มากนกัซ”ิ

“...”

“เอาละ เดี๋ยวฉนัจะโทร. ถามดูว่ามนัอยู่ไหนแล้วจะตามมนัไป 

ไม่ต้องห่วง”

“ขอบคณุครบัคณุชาย”

เป็นอันว่าหมดห่วงเรื่องสิงหราชได้ ถ้าอยู่ในความดูแลของ

หม่อมราชวงศ์พริยิากรแล้วทกุอย่างต้องเรยีบร้อย 

เหมรัชต์ดึงความสนใจกลับมายังสองข้างทางเหมือนจะดูว่า 

ถงึไหน ก่อนจะหวนกลบัไปคดิเรื่องเดมิต่อ อดรู้สกึผดิกบัอนันาไม่ได้ 

ต่อไปนี้หญงิสาวคงหมดความนบัถอืในตวัเขา

“คุณท�าผมเสียการปกครอง” ชายหนุ่มบ่นสิงหราชอุบ แต่

ใบหน้ากลับแต้มยิ้มจาง ท�าอย่างไรได้เล่า ถ้าเพื่อสิงหราช ให้เขา

เสยีคนเสยีผู้ใหญ่เท่าไรกย็อมเสยี

การจราจรปลอดโปร่งขึ้นทกุทเีมื่อเหมรชัต์ขบัห่างใจกลางเมอืง

ออกมาเรื่อยๆ เขาเปิดกระจกลงรบัอากาศธรรมชาต ิแม้เจอืกลิ่นควนั

รถยนต์บ้าง แต่ไม่มากเท่าช่วงเวลาการจราจรหนาแน่น ลมเยน็ชื้นพดั

กระโชกพอให้รู้ว่าฝนก�าลังจะตก เหมรัชต์เริ่มลังเลระหว่างขับรถเล่น

ปล่อยอารมณ์ต่อไปกบักลบับ้าน 

บนสะพานข้ามแม่น�้าช่วงที่เขาก�าลงัขบัผ่านไม่มรีถคนัอื่นเลยใน

เลนเดยีวกนั ส่วนฝั่งตรงข้ามกม็ใีห้เหน็บางตา ที่สดุเหมรชัต์ตดัสนิใจ

กลบับ้านเนื่องจากพรุ่งนี้เป็นวนัท�างาน 

แสงไฟจากหน้ารถสาดจบัถนนเบื้องหน้าในระยะไม่กี่เมตร แต่

แสงสว่างจากเสาไฟฟ้าเรียงรายบนสะพานสว่างพอให้เห็นโดยทั่วไป 

ที่กึ่งกลางสะพานเหมรัชต์เห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนนิ่งเอามือเกาะขอบ



26  รักเกินพิกัด

สะพาน เขาจ้องมอง ลดความเรว็ลงโดยไม่รู้ตวั ผู้หญงิคนนั้นหน้าตา

เป็นอย่างไรเขาไม่รู ้แต่ผมยาวเกอืบถงึบั้นเอวค่อนข้างยุง่ เดรสสนี�้าเงนิ

สั้นเหนอืเข่าอวดปลน่ีองขาว คนมองไล่สายตาต่อมาและตดัสนิใจจอด

รถ ก้าวลงไปเมื่อเหน็หล่อนไม่สวมรองเท้า

“คณุ มายนืท�าไม มนัอนัตราย”

หญิงสาวคนนั้นหันขวับกลับมาทันทีด้วยอาการเหมือนสะดุ้ง

ผวา เหมรัชต์เองก็เช่นกัน ไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกฝ่าย แต่ตกใจกับ

สภาพมอมแมม ใบหน้าฟกช�้า มเีลอืดซมึตรงมมุปาก แต่ถงึอย่างนั้น

ความสวยของผู้หญิงตรงหน้าก็ไม่หมองลงเลย ดวงตาสวยโศกของ

หล่อนที่มองจ้องมาอย่างหวาดๆ คลอด้วยน�้าตา

“คณุถูกท�าร้ายหรอื” 

“ไม่ต้องยุ่ง ไปให้พ้น!” หญงิสาวแผดเสยีง ท่าทางเสยีขวญั

ดจูากสภาพคงเกดิเรื่องร้ายขึ้น เหมรชัต์คดิอย่างว่องไว ขยบัจะ

เข้ารวบตวั แต่ช้ากว่าอกีฝ่ายที่ปีนขึ้นยนืโงนเงนบนราวสะพาน หวัใจ

ชายหนุ่มตกวูบลงพื้น ยนืตวัแขง็ทื่อ กล่อมเสยีงแผ่วต�่า

“อย่าท�าโง่ๆ ตกลงไปคณุตายแน่”

“ตาย” หญงิสาวทวนค�าเสยีงเครอื น�้าตาไหลอาบแก้ม เสยีง

สะอื้นดงัสลบักบัเสยีงฟ้าร้อง “ตอนนี้ฉนักต็ายอยู่แล้ว”

“ผมขอร้อง คณุลงมาเถอะ”

“ห่วงเหรอ ฉนัไม่รูจ้กัคณุสกัหน่อย” ราวสะพานใหญ่หนา กว้าง

พอให้เท้าเลก็ๆ ของหญงิสาวเหยยีบยนืมั่นได้ แต่ด้วยสภาพจติใจและ

ลมแรงขึ้นเรื่อยๆ ท�าให้ร่างนั้นโอนเอนเหมอืนพร้อมจะร่วงลงสูผ่วิน�้าด�า 

มะเมื่อมเบื้องล่างได้ตลอดเวลา

“ผมจะพาคณุไปส่งบ้าน” 

“ไม่ได้ผลหรอก คุณกล่อมฉันไม่ส�าเร็จ...บ๊ายบาย” หญิงสาว

โบกมอืพร้อมเอ่ยลาและทิ้งตวัลงสู่ความว่างเปล่าทั้งๆ ใบหน้าประดบั
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รอยยิ้มเศร้า

“คณุ!!!”

จะด้วยความสงสาร ตกใจ หรอือะไรกต็าม เหมรชัต์ตะโกนเรยีก

หญงิสาวสดุเสยีงพร้อมกบัก้าวขึ้นเหยยีบราวสะพาน และกระโจนตาม

อย่างไม่นกึเสยีดายชวีติตวัเอง

เสียงน�้าแตกกระจายหลังจากนั้นไม่กี่นาที ผิวน�้าเรียบสนิท

กระเพื่อมแตกตัวออกเป็นวงกว้างกลืนกินร่างสองร่างก่อนสมานกลับ

ขงึเรยีบอกีครั้ง
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3

“ติดต่อญาติผู้ป่วยได้แล้วใช่ไหม”

เสียงทุ้มลึกของใครคนหนึ่งดังขึ้นใกล้หู เหมรัชต์พยายามปรือ

ตา แต่เหมอืนหนงัตาถกูถ่วงด้วยของหนกั กระนั้นสตสิมัปชญัญะกลบั

ค่อยๆ ฟื้นขึ้นทลีะนดิ พอจบัความรู้สกึและเสยีงรอบข้างได้ชดัเจนขึ้น

“ค่ะหมอ เดี๋ยวคงมาถงึ”

เสยีงนี้เป็นเสยีงผู้หญงิ ทั้งสองเสยีงไม่คุ้นหู แต่กไ็ม่ส�าคญั พอ

ทบทวนได้ว่าคนทั้งคูเ่ป็นใคร สิ่งที่เหมรชัต์พยายามจนส�าเรจ็คอืลมืตา

ขึ้น ลมหายใจสูดลึกพาเอากลิ่นฉุนของยาชนิดต่างๆ เข้าปอด หญิง

สาวในชดุเครื่องแบบพยาบาลส่งยิ้มให้เมื่อเขาเลื่อนสายตาสบมอง

โรงพยาบาล...เหมรชัต์สรปุในใจ

“ที่นี่ที่ไหน” เสยีงค�าถามที่เปล่งออกไปค่อนข้างแหบแห้ง สถานที่

แห่งนี้คือโรงพยาบาลอย่างแน่นอน เพียงแต่ว่าโรงพยาบาลไหน นั่น

ต่างหากที่เหมรชัต์ต้องการรู้

“โรงพยาบาล...” พยาบาลเอ่ยชื่อโรงพยาบาลมชีื่อแห่งหนึ่ง ตั้ง

อยู่ไม่ไกลจากสถานที่เกดิเหตุ

เหมรชัต์พยกัหน้ารบัรู้ คราวนี้รู้สกึตวัเตม็ที่ พยายามลกุขึ้นนั่ง 

และนั่งจนได้โดยไม่สนใจค�าห้ามปรามของพยาบาล
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“ผู้หญงิคนนั้นล่ะครบั...หมอ”

เหมรชัต์เอ่ยถามถงึผูห้ญงิบ้าระห�่ากบันายแพทย์อาวโุสผูย้นืนิ่ง

อยู่ข้างเตยีงฝั่งตรงข้ามกบัพยาบาลสาว  

“เธอปลอดภยัครบั”

หมอตอบ...สั้นจนเกินไป ทั้งในค�าตอบสั้นเรียบยังเจือน�้าเสียง

กงัวลให้เหมรชัต์รูส้กึ ชายหนุม่หวนนกึถงึเหตกุารณ์บนสะพาน ท่าทาง

ผูห้ญงิคนนั้นเหมอืนคนควบคมุตวัเองไม่ได้ หล่อนจงใจฆ่าตวัตาย และ

คงได้ตายสมใจถ้าไม่มเีขาเข้าขวาง ความสูงจากบนสะพานถงึผวิน�้าดู

น่าสะพรึงส�าหรับผู้หญิงทั่วไป แต่ผู้หญิงคนนั้นกระโดดลงไปอย่างไม่

คิดหน้าคิดหลัง ไม่มีเสียงร้องแสดงความหวาดกลัวให้ได้ยินสักแอะ 

ราวกบัว่าหล่อนไร้ความรูส้กึ เมื่อเขาทนเหน็คนฆ่าตวัตายต่อหน้าไม่ได้ 

จงึกระโดดตาม สายน�้าเบื้องล่างแทบจะคร่าชวีติเขาอกีคน

ใต้ผวิน�้าด�ามดืนั้นเขาคว้าร่างหญงิสาวไว้ได้ราวปาฏหิารยิ์ ช่วง

นาทคีวามเป็นความตายเขารู้เพยีงแต่หญงิสาวแน่นิ่งไปแล้ว ไม่ทราบ

ด้วยสาเหตุใดจึงรีบว่ายฝ่าสายน�้าค่อนข้างเชี่ยวพาเข้าฝั่ง ตอนหญิง

สาวกระโดดลงจากสะพานอาจมคีนเหน็อยูก่่อนแล้วกเ็ป็นได้ บนฝ่ังจงึ

มีผู้คนมุงดูอยู่กลุ่มใหญ่ เหมรัชต์ไม่มีเวลาเจ็บใจที่คนพวกนั้นเฝ้าแต่

ยนืดเูฉย เขาออกแรงว่ายน�้าด้วยแขนข้างเดยีวพาหล่อนส่งขึ้นฝ่ัง ก่อน

ศีรษะตัวเองจะชนเข้ากับของแข็งบางอย่างในความมืดจนหมดสต ิ 

มาฟื้นขึ้นที่นี่

เหมรชัต์ดงึความคดิกลบัมายงัปัจจบุนัตรงหน้า สบตาหมออย่าง

ค้นหาแล้วถามตามตรง

“เธอตายหรอืยงั”

หมอยิ้มให้เขา “เธอปลอดภยัดคีรบั พกัฟ้ืนอยูห้่องถดัจากคณุ”

“หมอไม่โกหกผมใช่ไหม” 

“คุณนอนพักเสียก่อน แล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมก็จะเห็นครับว่า
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หมอพูดจรงิ”

“ผมเชื่อ แต่อยากเยี่ยมเดี๋ยวนี้”

หมอนิ่ง ชวนให้เหมรชัต์กระวนกระวาย

“ท�าไมครบั หรอืว่าอาการสาหสั” ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้ ในเมื่อเขา

ช่วยหล่อนไว้ได้ทันท่วงที แต่ความลังเลในแววตานายแพทย์อาวุโส

เหมอืนจะท�าให้เกดิความกงัขายิ่งขึ้น “ว่าอย่างไรครบั”

เหมรัชต์ก้าวลงจากเตียง กระชากเข็มสายน�้าเกลือออกก่อน 

เสยีงอทุานของพยาบาลสิ้นสดุลงเสยีอกี

“ถงึคณุเพยีงแต่หวักระแทกจนสลบกค็วรพกัผ่อนก่อนนะครบั” 

หมอดุ

เหมรชัต์ไม่สนใจ เขาอตุส่าห์ช่วยคนจะฆ่าตวัตายต่อหน้าไว้จน

ได้ แต่หมอกลบัพูดคลมุเครอืให้สงสยั ถ้าไม่ได้เหน็กบัตาว่าหญงิสาว

ปลอดภยัดคีงหลบัไม่ลง

“ผมต้องการเยี่ยมเธอเดี๋ยวนี้”

“คุณรู้จักเธอหรือครับ” หมอถาม สายตาหมอที่เหมรัชต์เห็น

บอกว่าอีกฝ่ายรู้ดีว่าเขาเป็นเพียงคนแปลกหน้าผู้ช่วยชีวิตหญิงสาวไว้

เท่านั้น 

“ไม่ครบั แต่ผมต้องการรู้ว่าเธอเป็นยงัไง”

“หมอยืนยันครับว่าไม่ได้โกหก คุณควรพักเสียก่อน อีกเดี๋ยว

ญาตคิณุคงมา เขาคงตกใจถ้ารู้ว่าคณุกระชากสายน�้าเกลอือย่างเมื่อ

ครู่”

เหมรชัต์ทรดุนั่งหมิ่นบนขอบเตยีงเหมอืนหมดแรง ค�าเตอืนของ

หมอท�าให้เขานกึถงึคนสองคน คนแรกคอืสงิหราช คนต่อมาคอื...แม่

...

หนึ่งชั่วโมงก่อน

คนแรกที่เหมรัชต์นึกถึงก�าลังขับรถด้วยความเร็วสูงอย่างคึก
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คะนองท่ามกลางถนนโล่งว่าง เสียงเพลงจังหวะมันเร้าใจจากเครื่อง

เสยีงราคาแพงดงักระหึ่มห้องโดยสาร สงิหราชเหลอืบมองกระจกมอง

หลงัเหน็รถของหม่อมราชวงศ์พริยิากรตามทิ้งห่างเหน็ลบิๆ กย็ิ่งแกล้ง

เหยยีบคนัเร่งส่งรถทะยานเรว็ขึ้น ลมหายใจอวลด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์

ผสมกบัอารมณ์คกุรุ่นที่ไม่ได้อย่างใจเมื่อหวัค�่าท�าให้เขาอยากระบาย

‘ยุ่งไม่เข้าเรื่อง’

หม่อมราชวงศ์พิริยากรคงไม่โทร. หาเขาและตามมาคุมความ

ประพฤติถ้าไม่มีเหมรัชต์เป็นตัวการ ป่านนี้เจ้าตัวคงหลับสบายอยู ่

บนเตยีง เดี๋ยวก่อนเถอะ เช้าเมื่อไหร่จะอาละวาดให้หนกั

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงัขึ้น สงิหราชกดรบัจากบลทูทู เสยีงเพลง

ที่ดงักระหึ่มอยู่ยงัไม่พอกลบเสยีงหนกัๆ จากปลายสาย

‘แกอยากเฝ้ายมบาลนกัใช่ไหมซนี’ หม่อมราชวงศ์พริยิากรเค้น

ถามลอดไรฟัน ท่าทางโกรธจดั

‘หน้าตาเป็นไงกอ็ยากเหน็อยู่’ สงิหราชตอบยั่วโมโห

‘ฉันไม่นึกว่ามีน้องเสียสติ จะบ้าบอยังไงฉันไม่ว่า แต่เสี่ยงถึง

ความเป็นความตายแกไม่ควรท�า หดัใช้สมองบ้าง’ 

‘คณุชายจะเทศน์อกีนานไหม เดี๋ยวนะครบัท่าน มสีายซ้อน’

‘ไอ้...’

เสียงสบถของคุณชายพิริยากรหายไปแค่นั้นเมื่อสิงหราชสลับ

สาย 

‘ญาตคิณุเหมรชัต์ใช่ไหมคะ จากโรงพยาบาล...นะคะ’

‘อะไรนะครบั!’ ค�าว่าโรงพยาบาลที่ได้ยนิแว่วๆ ท�าให้สงิหราช

ผ่อนฝ่าเท้าจากคนัเร่ง เบาเสยีงเพลง ก่อนจอดรถข้างทางเพื่อถามให้

รู้เรื่อง ‘พูดอกีครั้งได้ไหมครบั’

‘เราได้เบอร์คณุจากโทรศพัท์คณุเหมรชัต์ ตอนนี้คณุเหมรชัต์อยู่

โรงพยาบาล...’
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เสียงพยาบาลดังต่อเนื่องมาตามสาย รถคันหลังจอดต่อท้าย 

คนขบัก้าวลงมาเคาะกระจกรถสงิหราช ส่งสญัญาณให้ลดกระจกลง

‘เกดิอะไรขึ้น’

สหีน้าสงิหราชขณะตอบหม่อมราชวงศ์พริยิากรเคร่งเครยีด ไม่มี

ทที่าของคนเมา ‘พยาบาลโทร. มาบอกว่าไอ้เหมอยู่โรงพยาบาล’

สงิหราชและหม่อมราชวงศ์พิริยากรรีบบึง่รถมาโรงพยาบาล 

ทันที ประตูเปิด-ปิดอัตโนมัติของโรงพยาบาลแทบเปิดไม่ทันเมื่อชาย

หนุ่มส่วนสูงไล่เลี่ยกนัก้าวเข้ามา ชายหนุ่มผวิขาวสูงสมาร์ตท่าทางน่า

เกรงขามเดินเคียงคู่กับชายหนุ่มร่างสูงใหญ่ที่ตีหน้าถมึงทึงมาแต่ไกล

ตรงเข้าถามประชาสมัพนัธ์

“เหมรัชต์ ศุภพล อยู่ห้องไหนครับ” หม่อมราชวงศ์พิริยากร 

ชงิถาม 

“ท�าไมไอ้...เหมรชัต์ถงึเข้าโรงพยาบาล” สงิหราชข่มอารมณ์ร้อน

ไว้ไม่อยู่ 

“จมน�้าค่ะ”

“จมน�้า! น้องผมเป็นนกัว่ายน�้า มนัจะจมน�้าได้ยงัไง คณุมั่วหรอื

เปล่า” สงิหราชโวยวายลั่นโรงพยาบาล 

ประชาสมัพนัธ์สาวหน้าเสยี 

“ซีน” หม่อมราชวงศ์พิริยากรลงเสียงหนักปราม เอ่ยขอโทษ 

เจ้าหน้าที่สาวแทนน้องชายพลางฉดุแขนลากคนใจร้อนตรงมายงัลฟิต์ 

“ใจเยน็ส ิท�าตวัเหมอืนหมาบ้า”

สงิหราชฮดึฮดั แต่ยอมสงบลง ทิ้งร่างพงิผนงัลฟิต์เมื่อก้าวเข้าไป

และกดหมายเลขชั้นเรยีบร้อย

“เหมมนัจะไม่เป็นไรใช่ไหม” 

“ตวัมนัโตเท่าฉนัเท่าแก ไม่เป็นไรง่ายๆ หรอก” หม่อมราชวงศ์
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พริยิากรตบบ่าพร้อมเอ่ยปลอบ

“ขอให้จรงิ ผมยงัไม่เคยได้ยนิมนัเรยีกผมว่าพี่สกัครั้ง มนัจะตาย

ได้ไง”

ประตูห้องพักฟื้นถูกเปิดผลัวะ สิงหราชน�าหน้าหม่อม- 

ราชวงศ์พริยิากรถลนัเข้ามา ชายหนุม่มองคนป่วยที่นั่งหมิ่นอยูบ่นขอบ

เตียงต่อหน้านายแพทย์อยู่อึดใจเหมือนต้องการย�้ากับตัวเองว่าเป็น

เรื่องจรงิ ก่อนก้าวพรวดเข้าคว้าร่างนั้นกอดแน่น

“ไอ้เหม ไอ้ซื่อบื้อ จมน�้าได้ไงวะ”

“ศีรษะคนไข้กระแทกกับบางอย่างในน�้าครับ” นายแพทย์

ตอบแทน ของแข็งในน�้านั้นไม่มีใครรู้แน่ว่าเป็นอะไร อาจเป็นไม้หรือ

อย่างอื่นลอยตามน�้ามา ในความมดืไม่มใีครสนใจมอง มวัแต่พยายาม

ช่วยคนขึ้นจากน�้า

“แล้วจะมีอันตรายหรือเปล่าครับ” ค�าถามนิ่งเรียบนี้เป็นของ

หม่อมราชวงศ์พริยิากรที่เพยีงส่งยิ้มอ่อนให้คนป่วยจากด้านหลงัสงิหราช

“วางใจได้ครบั คนไข้ปลอดภยัดทีกุอย่าง”

“ถ้างั้นผมคงไปเยี่ยมเธอได้” เหมรชัต์ได้โอกาสที่สงิหราชคลาย

อ้อมแขนออกลกุขึ้น

“แกจะไปไหน แล้วนั่นอะไร น�้าเกลอืยงัไม่หมดขวดนี่” สงิหราช

ชี้รวัๆ ไปยงัสายน�้าเกลอืห้อยระโยงระยางพลางมองหน้าหมออย่างเอา

เรื่อง แต่หม่อมราชวงศ์พริยิากรแตะแขนห้ามไว้อย่างคนมองรปูการณ์

ออก และหนัมาถามเหมรชัต์

“เกดิอะไรขึ้นหรอื”

เหมรชัต์จงึเล่าเหตกุารณ์ตั้งแต่ต้นให้ทกุคนฟัง นี่เป็นครั้งแรกที่

แพทย์พยาบาลได้ฟังเช่นกนั ทกุคนมองเหมรชัต์ด้วยสายตาชื่นชมก่อน

ตกอยูใ่นความเงยีบครู่ใหญ่ นกึสงสยัเกี่ยวกบัสิ่งที่เกดิขึ้นกบัหญงิสาว
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“ผมขอไปดูเธอหน่อย”

หมอสบตาสงิหราชและหม่อมราชวงศ์พริยิากรเหมอืนจะให้ช่วย

ห้ามเพราะต้องการให้คนไข้พกัฟื้นมากกว่า แต่สงิหราชกลบัส่งเสรมิ

“เอาซ ิฉนัไปด้วย”

...

ห้องพักฟื้นของหญิงสาวเคราะห์ร้ายอยู่ถัดจากห้องพักฟื้นของ

เหมรชัต์เพยีงสองห้อง หลงัจากหม่อมราชวงศ์พริยิากรพูดจนเหมรชัต์

ยอมให้พยาบาลเสยีบเขม็สายน�้าเกลอืเข้ากบัข้อมอืตามเดมิ ทั้งหมด

กม็าหยดุอยู่ข้างเตยีงหญงิสาวนรินาม

หญิงสาวบนเตียงคนไข้หลับสนิท ตัวบางของหล่อนบางจน

เหมอืนจะจมหาย ผ้าห่มคลมุสูงถงึเหนอือก ท�าให้คนเยี่ยมไข้เหน็แต่

ใบหน้าซดีเซยีวบนหมอน 

เหมรชัต์จ้องมองนิ่งยงัหญงิสาวที่ตนช่วยชวีติ ผมยาวของหล่อน

แผ่สยายบนหมอนเหมือนฉากหลัง ส่งให้ใบหน้าสวยซึ้งโดดเด่นขึ้น 

เพยีงแต่ในตอนนี้ใบหน้านั้นไร้สเีลอืด ทั้งยงัปรากฏรอยช�้าบรเิวณหน้า-

ผากและมมุปาก ซกีแก้มข้างหนึ่งบวมเป่ง แต่ทั้งหมดไม่มสีิ่งไหนหยดุ

ลมหายใจเขาไว้ได้เท่าแพขนตาเปียกชื้น

หล่อนคงหลบัเพราะอ่อนเพลยีหรอืไม่กเ็พราะฤทธิ์ยา 

เหมรัชต์เดินน�าทุกคนออกจากห้องด้วยไม่ต้องการรบกวน จน

พ้นจากห้องแล้วจงึเอ่ยถามหมออย่างอดไม่อยู่

“ก่อนเธอกระโดดจากสะพาน ผมเหน็เลอืด เธอถูกท�าร้ายหรอื

ครบั”

นายแพทย์นิ่งอยู่ครู่ใหญ่ สดุท้ายเมื่อเหน็เหมรชัต์รอคอยอย่าง

มุ่งมั่น แสดงให้เหน็ว่าจะคอยถามจนกว่าจะได้ความจงึยอมตอบ

“จากการตรวจร่างกายหมอพบว่า...เธอถูกข่มขนื!”
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“พระช่วย! ข่มขืนหรือคะคุณหนู” เสียงอุทานดังขึ้นจาก

หญิงวัยกลางคนผิวขาวรูปร่างท้วมผู้นั่งชิดหนุ่มลูกครึ่งร่างสูงใหญ่

ภายในห้องรบัแขกคฤหาสน์ศภุพลทนัททีี่หล่อนได้ฟังสงิหราชเล่าเรื่อง

ของหญงิสาวเคราะห์ร้าย ผู้ได้รบัความช่วยเหลอืจากเหมรชัต์จบ

“แม่แก้วห่วงคนอื่นมากกว่าลกูชายอกีนะครบั เหมรูม้นัคงปลื้ม

น่าดู” สงิหราชเย้า

“ดฉินัสงัเกตเอาจากคณุหนตู่างหาก ถ้าเหมอาการหนกั คณุหนู

คงยงัไม่ยอมกลบับ้านมาเล่าให้ดฉินัฟังเสยีละเอยีดง่ายๆ”

“ไม่มใีครรู้ใจผมเท่าแม่แก้วอกีแล้ว” 

“อย่ามาอ้อนคนแก่เลยค่ะ แล้วยังไงต่อคะเรื่องแม่หนูคนนั้น 

ญาตเิขารู้เรื่องหรอืยงั ถ้าไม่ม ีดฉินัอยากไปเยี่ยมดอูาการ ตวัคนเดยีว

ไม่มใีครคอยปลอบ ประเดี๋ยวจะเตลดิคดิสั้นซ�้าอกี”

ถ้อยค�าแสดงความห่วงใยจากใจจริงทั้งๆ ที่ไม่เคยรู้จักผู้หญิง 

คนนั้นแสดงออกถึงตัวตนของแก้วได้อย่างชัดเจน สิงหราชโอบไหล่

แม่นมที่สูงแค่หัวไหล่เขาไว้อย่างรักใคร่ ผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่แม่ก็เหมือน

ใช่ เพราะคอยทะนถุนอมกล่อมเกลี้ยงเขามาตั้งแต่เกดิ เนื่องจากมารดา

เขาเสยีชวีติทนัทหีลงัคลอด 

“เหมมนัได้นสิยัชอบช่วยเหลอืคนอื่นจากแม่แก้วนี่เอง” สงิหราช

หอมแก้มแก้ว “ผมรกัแม่แก้ว...มากกว่าไอ้เหมด้วย ไม่เชื่อวดักนัได้”

“เชื่อค่ะเชื่อ” แก้วยิ้มปลื้ม “แล้วตกลงวนันี้ดฉินัจะรู้เรื่องแม่หนู

คนนั้นไหมคะนี่”

“แล้วกนั ผมอตุส่าห์พูดให้ลมื ดนัจ�าแม่นซะนี่” 

“ท�าไมคะ นอกจากถูกข่มขืนแล้วมีอะไรอีกถึงไม่อยากเล่าให้

ฟัง”

“ผมแค่ไม่อยากให้แม่แก้วเครยีด”

“ไม่เครยีดหรอกค่ะ แค่เป็นห่วง”
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“แน่นะครบั”

“ค่ะ”

ค�ายนืยนัหนกัแน่นของแก้วช่วยให้สงิหราชเบาใจพอจะยอมเล่า

รายละเอียดลึกกว่าทีแรกให้ฟัง นอกจากบิดาแล้ว คนที่เขาแคร์ที่สุด

ในชีวิตอีกสองคนก็มีเพียงเหมรัชต์กับแก้ว ถ้าเรื่องราวของหญิงน่า

สงสารคนนั้นน�ามาซึ่งความเศร้าโศกของแก้ว เขาไม่มวีนัเล่าเดด็ขาด

“ตอนผมกลบั ผู้หญงิคนนั้นยงัไม่ฟื้น ญาตพิี่น้องอาจจะยงัไม่รู้ 

ถงึไม่มใีครมาสกัคน แต่ไม่ต้องห่วงหรอกครบั เหมมนัดเูป็นห่วงอยูม่าก 

คงคอยดูแลกนัอยู่”

“เหมหรอืคะห่วงแม่หนูคนนั้น” สหีน้าแก้วแสดงความแปลกใจ

“แปลกใช่ไหมล่ะครบั” 

สงิหราชเดาความรูส้กึแม่นมออก เขาเองกแ็ปลกใจไม่น้อยตั้งแต่

รูเ้รื่องราวจากปากเหมรชัต์ ฝ่ายนั้นชอบช่วยเหลอืคนเหมอืนแก้วกจ็รงิ 

แต่ไม่เคยมคีรั้งไหนที่ทุม่สดุตวัจนเสี่ยงถงึชวีติอย่างรายนี้ เท่านั้นยงัไม่

พอ เมื่ออยู่โรงพยาบาล หมอขอให้นอนพกัฟื้นจนกว่าน�้าเกลอืจะหมด

เจ้าตวักย็อม ทั้งๆ ที่ปกตถ้ิาไม่ถงึขั้นล้มหมอนนอนเสื่อหยอดน�้าข้าวต้ม 

ไม่มเีสยีหรอกที่เหมรชัต์จะยอม เขาพอมองออกถงึเจตนา เหมรชัต์อยู่

เพราะผู้หญงิคนนั้น ลูกน้องและน้องชายเพยีงคนเดยีวของเขาห่วงใย

ผู้หญิงแปลกหน้าเป็นพิเศษ สีหน้าสิงหราชกระจ่างด้วยรอยยิ้มสมใจ

ขึ้นมาทลีะน้อย

“นี่หรือว่าไอ้เหมมันจะปิ๊งเขาครับแม่แก้ว เห็นด้วยกับผมหรือ

เปล่า”

“ดฉินัต้องเหน็กบัตาค่ะถงึจะพอบอกได้”

“อ่า” สงิหราชท�าเสยีงในล�าคอ “งั้นสายๆ ไปโรงพยาบาลสคิรบั 

ผมอยากฟังความเหน็แม่แก้วว่าคดิเหมอืนผมหรอืเปล่า”

“เหน็เป็นเรื่องสนกุไปซะแล้ว”
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มุมปากสิงหราชเหยียดโค้งขึ้นเป็นรอยยิ้มเจ้าเล่ห์ นึกถึงภาพ 

เหมรชัต์เดนิตามตื๊อผูห้ญงิต้อยๆ แล้วน่าสนกุ ถ้าเป็นอย่างนั้นได้ ความ

รกัอาจท�าให้เหมรชัต์ยิ้มเก่งขึ้น ดื้อน้อยลง แล้วกย็อมรบัเขาในฐานะ

พี่สกัที

“นะครบั แม่แก้วท�าเป็นไปเยี่ยมไอ้เหม ผมจะรอฟัง”

แก้วที่อยากไปเยี่ยมอาการลูกชายอยู่แล้วรบัค�า 

นาฬิกาตั้งพื้นเรือนใหญ่ตีดังเป็นเสียงเพลงกรุ๋งกริ๋ง แก้วลุกขึ้น

กระฉบักระเฉงอย่างคนตื่นเช้าจนเคยชนิ

“ไม่ได้นอนทั้งคนืเพลยีแย่ ขึ้นห้องอาบน�้านอนเสยีเถอะค่ะ” 

สงิหราชลกุขึ้น “ไม่นอนละครบั ตาสว่าง ผมอาบน�้าเข้าบรษิทั

เลยดกีว่า”

“คณุหน ูพกัผ่อนไม่เพยีงพอไม่ดต่ีอสขุภาพนะคะ อย่างน้อยงบี

สกัหน่อยกย็งัด”ี

“ตามนัค้างซะแล้วสคิรบัแม่แก้ว ระหว่างผมอาบน�้าแม่แก้วท�า

ข้าวเช้าอร่อยๆ รอผมดกีว่า เดี๋ยวผมลงมา”

“เอางั้นหรอืคะ”

“ใช่เลยครบั ตามนั้น”

หลังอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่และรับประทานอาหารเช้า

เลศิรสฝีมอืแก้ว สงิหราชขบัรถตรงมายงับรษิทั สนามหญ้าเขยีวขจหีน้า

อาคารส�านักงานกรุกระจกสะท้อนแสงแดดสีเขียว ประดับเรือยอช์ต

จ�าลองโดดเด่น เรอืยอช์ตจ�าลองกลางสนามนั้นย่อส่วนจากต้นแบบเรอื

ยอช์ตล�าแรกที่บรษิทัของครอบครวัเขาขายให้แก่ลูกค้า นบัจากวนันั้น

มากิจการภายใต้การบริหารของบิดาเขาก็เจริญก้าวหน้าจนปัจจุบัน

หากเอ่ยนามสกลุศภุพล ย่อมเป็นที่รู้จกัดใีนวงนกัธรุกจิชั้นแนวหน้า

สิงหราชก้าวลงจากรถ รับการค�านับและไหว้ทักทายจาก
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พนกังานตลอดทางที่เดนิผ่าน กระทั่งขึ้นสูห้่องท�างานชั้นบนสดุกนิพื้นที่

ทั้งฟลอร์ เมื่อก่อนชั้นบนสดุเป็นส่วนท�างานของเขาและบดิา แต่หลงั

จากบดิาเกษยีณตวัเองไปใช้ชวีติบั้นปลายที่องักฤษ ประเทศบ้านเกดิ

ของมารดาเขาเพื่อร�าลึกถึงวันคืนเก่าๆ ชั้นนี้ก็ตกเป็นของเขาแต่เพียง

ผู้เดยีว

ลิฟต์แก้วเปิดออก สิงหราชเดินตรงเข้าห้องท�างานกว้างขวาง 

แบ่งโซนท�างาน พกัผ่อน และรบัแขกวไีอพไีว้อย่างลงตวั ความกว้าง

และหรูหราของมนับางทกีม็ากเกนิส�าหรบัคนคนเดยีว 

บนโต๊ะท�างานตัวใหญ่ตั้งกรอบรูปบรรจุรูปถ่ายครอบครัว 

ประกอบด้วยเขา บดิา และเหมรชัต์ สงิหราชหยบิกรอบรูปตดิมอืขึ้น

จ้องอยู่ครู่ เห็นหน้าน้องชายต่างมารดาแล้วก็ชวนให้คิดถึงใครอีกคน

หนึ่ง ความคดินั้นไวเหมอืนปรอท พอคดิขึ้นมาได้กรอบรูปกถ็ูกวางลง

อย่างรวดเร็ว ก่อนมือใหญ่จะคว้ากระบอกโทรศัพท์มาต่อตรงถึง

เลขานกุารที่เคยท�างานอยูห่น้าห้อง แต่ภายหลงัถกูไล่ลงไปนั่งชั้นเดยีว

กับเหมรัชต์ ด้วยข้อหาเข้าห้องไม่ดูตาม้าตาเรือมาเจอเขาตอนก�าลัง

นวัเนยีกบัคู่ขา

“ค่ะบอส”

“ผมต้องการพบ อนันา อาภาภทัร เลขาฯ คณุเหมรชัต์ เชญิเขา

ขึ้นมาที่ห้องผมภายในห้านาท”ี

“ขอนบัเวลาหลงัจากวางสายนะคะ”

“เริ่มนับได้เลย” สิงหราชวางสาย มองเข็มนาฬิกาบนหน้าปัด

นาฬิกาข้อมอืตาพราว รอคอยอย่างใจเยน็เสยียิ่งกว่าเสอืรอเหยื่อ...

อันนากลับจากเข้าห้องน�้ายังไม่ทันเดินถึงโต๊ะท�างานหน้าห้อง

ท�างานเหมรชัต์กถ็กูมอืมอืหนึ่งฉดุแขนบงัคบัให้เดนิกึ่งวิ่งตาม หญงิสาว

ตกใจอุทาน พยายามขืนกายและบิดข้อมือ แต่ไม่น่าเชื่อว่าผู้หญิง 

ตวัเลก็พอๆ กนัจะมแีรงมากขนาดท�าให้ทั้งตวัของหล่อนถลาตามความ
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ต้องการของเจ้าของมอืจนหน้าแทบทิ่ม จะว่าเพราะอกและสะโพกของ

รชันใีหญ่กว่า สองสิ่งนั้นกไ็ม่น่ามผีลให้มพีละก�าลงัเพิ่มขึ้น

“ดะ...เดี๋ยวค่ะพี่รชัน ีปล่อยอนัก่อน” อนันาร้องบอก

“ไม่ได้จ้ะ เหลอือกีนาทเีดยีวจะครบห้านาทแีล้ว ช้ากว่านี้อกีนดิ

ระเบดิลงพี่แน่” 

เลขานุการนายใหญ่ปฏิเสธค�าขอ ชุดรัดรูปสีแดงเลือดนกของ

เจ้าตัวบวกกับลิปสติกสีแดงสด อีกทั้งผมดัดลอนใหญ่โกรกสีน�้าตาล

แดง ยามเคลื่อนไหวเร็วๆ ดูไม่ต่างจากเปลวไฟไหวระริก เป็นความ

ร้อนแรงเจดิจ้าแตกต่างจากคนจดืๆ อย่างอนันาสิ้นเชงิ 

แรงฉดุของเลขานกุารใหญ่หยดุลงตรงหน้าลฟิต์ ข้อมอือนันาถกู

ปล่อยเป็นอสิระ หญงิสาวทั้งสองยนืหอบฮกัอยูต่รงนั้นระหว่างรอเรยีก

ลฟิต์

“ท�าไมต้องรีบนักล่ะคะ” อันนาสงสัย ตารางงานในหน้าที่

เลขานุการผู้จัดการฝ่ายบุคคลของหล่อนวันนี้มีแต่โทร. จองบูทจ๊อบ

แฟร์ นอกนั้นเป็นงานรูทนี ท�าให้นกึไม่ออกว่าท�าไมต้องรบีนกั

“บอสต้องการพบน้องอนันาค่ะ”

“บอส...” ปลายเสยีงอนันาแผ่วหายลงล�าคอพร้อมกบัเสยีงลฟิต์

ดงัขึ้นเหนอืศรีษะ เสยีงแหลมสั้นนั้นเหมอืนเสยีงเรยีกเข้าสูแ่ดนประหาร

ไม่มผีดิ ท�าให้แม้รชันกี้าวน�าเข้าไปยนืรอแล้ว ขาทั้งสองของอนันายงั

ไม่ยอมขยบัเขยื้อนตามเข้าไป

“น้องอนั เรว็สคิะ โอ๊ยตายละ สบิกว่านาทเีข้าไปแล้ว มานี่ค่ะ” 

รชันกีวกัมอืเรยีก แต่เมื่ออกีฝ่ายไม่ขยบัจงึต้องฉดุแขนให้เข้ามายนือยู่

ในลฟิต์ด้วยกนั

อันนาพูดไม่ออก เกิดอาการเหมือนขวัญกระเจิงออกจากร่าง 

จนไม่อาจควบคุมตัวเองได้ หล่อนช�าเลืองมองรัชนีพร้อมกับสังเกต  

ฝ่ายนั้นที่นอกจากคอยดนูาฬิกาสลบักบัหมายเลขเหนอืประตลูฟิต์แล้ว
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ก็ไม่มีทีท่าจะมองหล่อนแปลกๆ บางทีนอกจากสิงหราชกับเหมรัชต์ 

อาจจะยงัไม่มใีครรู้เรื่องงานจ๊อบนอกเหนอืงานประจ�าของหล่อน

แต่เรื่องนี้เองท�าให้หนักใจ ข้อเสนอของสิงหราชเมื่อคืนยัง

ท�าขวญัผวาไม่หาย ไม่รูว่้าเช้านี้เรยีกหาหล่อนเพื่อจดุประสงค์ใด...หรอื

โกรธที่ถูกหกัหน้าแล้วจะไล่ออก

เพียงแค่เดาอันนาก็หน้าเสีย บีบมือที่เริ่มชื้นเหงื่อแน่น ใจจริง

ตั้งแต่ถูกเสนองานคู่นอนจากสิงหราช หล่อนแทบอยากลาออกทันท ี

แต่กท็�าอย่างใจไม่ได้ งานคอืเงนิ หล่อนต้องการมนัมากเสยีด้วย ถ้า

ถูกไล่ออกตอนนี้ต้องแย่แน่

เป็นเพราะมวัคดิสะระตะ อนันาจงึมารูต้วัอกีครั้งเมื่อได้ยนิเสยีง

ห้วนหนักจากชายหนุ่มผู้มีอ�านาจสูงสุดในบริษัท และเป็นเวลาที่สาย

เกินกว่าจะถอยกลับเสียแล้วเมื่อขาทั้งสองพาหล่อนมาหยุดยืนอยู่ใน

อาณาเขตของเขา ที่ที่ตลอดเวลาการท�างานในบริษัทนี้หล่อนไม่เคย

เหยยีบย่างขึ้นมาก่อน

“ผมบอกว่าห้านาที นี่มันสิบห้านาที คุณตั้งใจขัดค�าสั่งผม 

ใช่ไหม คณุรชัน”ี

คนที่สิงหราชเอาเรื่องคือรัชนี เจ้าตัวหน้าเจื่อนไปนิดเมื่อถูก

ต�าหนติ่อหน้าผู้มตี�าแหน่งต�่ากว่าอย่างอนันา 

“ขอโทษค่ะ”

“ไปให้พ้นหน้าผม แล้วอย่าโผล่หน้ามาจนกว่าผมจะเรยีก เข้าใจ

ใช่ไหม”

“ค่ะบอส”

“เข้าใจกเ็ชญิ”

สิ้นเสียงห้วนดุของสิงหราช รัชนีรีบหมุนตัวเดินกลับออกจาก

ห้องไปอย่างรวดเรว็ 

อันนามองความสัมพันธ์ระหว่างเจ้านายกับลูกน้องคู่นี้ด้วย
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ความตื่นตะลงึ หล่อนไม่เคยเจอะเจอเหตกุารณ์เช่นนี้มาก่อน เหมรชัต์ 

หัวหน้าของหล่อนนั้นเป็นคนเงียบๆ สั่งงานชัดเจนเป็นระบบระเบียบ 

ไม่เคยเอาแต่ใจ ไม่เคยดลุกูน้องคนไหนในฝ่ายทรพัยากรบคุคล แต่ถงึ

อย่างนั้นก็น่าแปลกที่ทุกคนในฝ่ายกลัวเหมรัชต์ทั้งสิ้น นึกภาพว่า 

ถ้าหากเหมรัชต์ระเบิดอารมณ์เหมือนสิงหราชเข้าสักครั้ง ลูกน้องคง

กระเจงิไม่เป็นขบวน

“คณุจะยนือยู่ตรงนั้นอกีนานไหม”

อนันาสะดุง้เพราะเสยีงรวนๆ ตดิเอาแต่ใจของผูเ้ป็นนาย ดวงตา

กลมไหวสั่นกวาดมองห้องท�างานกว้างใหญ่ ที่แม้มีโต๊ะท�างานพร้อม

ด้วยอปุกรณ์อย่างคอมพวิเตอร์ โทรศพัท์ เครื่องแฟกซ์ และอื่นๆ อกี 

หน้าตาห้องนี้ก็ยังเหมือนกับห้องพักในโรงแรมระดับห้าดาว ที่หล่อน

เคยจองให้หวัหน้าเวลาไปท�างานต่างจงัหวดัมากกว่าห้องท�างาน

หญิงสาวสบตาเจ้าของห้อง จากระยะห่างนี้ยังเห็นได้ถึง

ประกายลกุเรอืงของคนเจ้าอารมณ์ มนัดคูกุคามชวนละล้าละลงั พาน

ไม่รู้จะนั่งตรงไหนเพราะในใจอยากวิ่งหนมีากกว่า 

“ท่านประธานเรยีกพบดฉินัหรอืคะ”

“ถ้าไม่เรยีก คณุจะได้มายนือยู่ตรงนี้หรอืไง”

ผู้ชายคนนี้...อันนากัดริมฝีปากด้านในแน่นเพื่อข่มอารมณ์ ไม่

เข้าใจว่าท�าไมดูเขาจงใจจ้องหาเรื่องหล่อนนกั แต่กน็ั่นละ เขาเป็นเจ้า-

นาย หล่อนมนัแค่ลูกน้องตวัเลก็ๆ ท�าได้มากที่สดุคอืยอมลงให้

“ขอโทษค่ะ”

“เชญินั่ง” สงิหราชผายมอืไปยงัชดุรบัแขกที่จดัไว้อย่างหรูหรา 

อนันามองชดุโซฟาราคาแพง มองหน้าบึ้งตงึของสงิหราช แล้ว

ถอนใจระหว่างเดินขาสั่นไปนั่งลงตามค�าสั่ง ก่อนจะเริ่มสวดมนต์ให ้

สิ่งศกัดิ์สทิธิ์คุ้มครอง!

“ผมชอบคยุกบัคน ไม่ใช่หุน่ยนต์ ไม่ต้องมาท�าชกักระตกุแถวนี้” 
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สงิหราชด ุ

“...” กใ็ครเล่าเสนอให้ลกูน้องตวัเองเป็นคูน่อนเมื่อคนืนี้ บ้าแท้ๆ 

อันนานึกฉุนก่อนสะดุ้งเมื่อรู้สึกถึงไออุ่นที่เคลื่อนเข้ามาหยุดอยู่ข้างตัว 

หล่อนไม่รู้สึกตัวเลยว่าสิงหราชลุกจากโต๊ะมาตั้งแต่เมื่อไร เขาช่าง

เคลื่อนไหวเร็วและเบาสมนามสิงห์ มือบางก�าแน่น กลั้นใจท�าเฉย 

ต่อไปแม้จะเริ่มหายใจไม่ออก เมื่อร่างสูงใหญ่ทรดุตวัลงนั่งข้างกายจน

รู้สกึได้ว่าตวัหล่อนเหลอืเลก็นดิเดยีว

“คณุคงยงัคดิเรื่องเมื่อคนือยู่” เสยีงของเขาแหบพร่าพกิล

อนันาไม่อยากหาค�าตอบ รู้แต่อยากออกจากห้องนี้เรว็ๆ

“เปล่าค่ะ ท่านประธานมอีะไรจะใช้ดฉินัหรอืคะ บอกมาเถอะ

ค่ะ”

“หลายเรื่อง”

“คะ...คะ?” อันนาตะกุกตะกัก รู้สึกว่าสถานการณ์ไม่น่าไว้ใจ 

จึงเขยิบตัวห่างจากเจ้านาย แต่ไม่ทันมือหนาที่คว้าต้นแขนยึดเธอไว้

กบัพนกัโซฟา สมัผสัจากแผ่นหลงัที่แนบตดิกบัพนกัโซฟาเยน็เฉยีบ แต่

บรเิวณต้นแขนร้อนผ่าว “คณุสงิหราช!”

“ฉนัคดิมาตลอดคนืว่าท�าไมเธอถงึปฏเิสธ แต่กค็ดิไม่ออก จนถงึ

เช้านี้ถึงเพิ่งสรุปได้ว่าคิดไปก็ป่วยการ ถึงยังไงคนที่ฉันอยากได้ ฉันก็

ต้องได้”

อนันาสะดุ้งเพราะความต้องการอนัแรงกล้าของสงิห์หนุ่ม

“คุณคงไม่ท�าอย่างนั้นหรอกใช่ไหมคะ ที่นี่มันทะ...ที่ท�างาน” 

โน้มน้าวเสยีงสั่น หวงัถ่วงเวลาเผื่อใครสกัคนโผล่ขึ้นมาขดัจงัหวะ ถ้า

รอดไปคราวนี้ต่อให้ต้องอดตาย หล่อนคงจะต้องตดัสนิใจลาออก ก่อน

ที่...

ร่างกายที่ถูกกักกันไว้ในวงล้อมอ้อมแขนยากแก่การหาทางหน ี

สงิหราชดูใจเยน็จนน่ากลวั ใบหน้าหล่อเหลาของเขาอยู่ใกล้จนอนันา
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รู้สึกได้ถึงลมหายใจระอุ หล่อนพลิกหน้าหนีเมื่อเขาโน้มใกล้เข้ามา

เรื่อยๆ ขณะพยายามดันอกแกร่งด้วยเรี่ยวแรงน้อยนิดไม่ให้เขาเข้า

ประชดิ แต่นอกจากไม่ช่วยแล้วยงัถูกรวบมอืไว้อกีด้วย

“ที่นี่เป็นทั้งที่ท�างานและบ้านของฉนั นู่นห้องนอน อย่าบอกนะ

ว่าเธอไม่รู้” สงิหราชพยกัพเยดิไปทางประตูด้านหนึ่ง

อนันามองไม่เหน็ว่าข้างในเป็นห้องนอนอย่างเขาบอกหรอืเปล่า 

แต่ข้อมูลแค่นั้นก็มากพอให้วิงเวียนเหมือนจะเป็นลม หล่อนไม่เคยรู้

เรื่องนี้มาก่อน พอๆ กับพนักงานระดับล่างที่ท�างานรูทีนวนไปมา 

ทกุเมื่อเชื่อวนัเพื่อให้งานผ่านพ้นไปวนัๆ หนึ่ง

“ปล่อยดฉินัเถอะค่ะ ขอร้อง”

ดวงตาสมีรกตของสงิหราชจ้าจดัขึ้น “เธอปฏเิสธฉนั?”

“ดิฉันบอกแล้วไงคะว่าไม่เคยคิดท�าอะไรแบบนั้น ไปหาคนอื่น

เถอะนะคะ” อันนาอ้อนวอนพลางบิดข้อมือ แต่กลับยิ่งถูกรัดรึงแถม

ถูกรั้งเข้าชดิอกแกร่ง ตกอยู่ในวงแขนสงิหราชทั้งตวั

“ถ้าปฏเิสธอกีค�า ฉนัจะปล�้าเธอตรงนี้เลย”

“อย่านะคะ!” อนันาร้องห้ามเสยีงหลง เนื้อตวัเยน็เฉยีบเพราะ

ค�าขู่ของเขา

“งั้นกไ็ปที่ห้องนอน”

“ดฉินัไม่ไปไหนกบัคณุทั้งนั้นค่ะ ถ้าไม่ปล่อย ดฉินัจะร้องให้คน

ช่วย” อันนาขู่ฟ่อทั้งน�้าตาปริ่มขอบตา ไอร้อนระอุจากอกแกร่งก�าลัง

ท�าให้หล่อนขวญัผวา พยายามดิ้นรนออกจากอ้อมอกกว้าง แต่ยิ่งดิ้น

ยิ่งเหมอืนเหยยีบย�่าจมลงในหลมุทราย รงัแต่จะดิ่งลกึ

“สาม...เธอปฏิเสธฉันถึงสามครั้ง จะยั่วให้ฉันปล�้าเธอตรงนี้ 

ใช่มั้ย” เสยีงห้าวพร่าของสงิหราชขู่ค�ารามชดิรมิหู 

อนันาผวาเยอืก ดิ้นสดุแรง โก่งคอเตรยีมกรดีเสยีงร้องขอความ

ช่วยเหลือ ทว่าร่างถูกกดนอนราบลงกับโซฟานุ่ม ท�าให้เสียงร้องขอ
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ความช่วยเหลอืแปรเป็นร้องอทุานด้วยความตกใจแทน

“ฉนัสญัญากบัตวัเองว่าจะพาเธอขึ้นเตยีงให้ได้ภายในวนันี้ มา

ดูกนัไหมว่าฉนัจะท�าได้จรงิหรอืเปล่า”
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“ฉันสญัญากับตัวเองว่าจะพาเธอขึน้เตยีงให้ได้ภายในวนันี้ 

มาดูกนัไหมว่าฉนัจะท�าได้จรงิหรอืเปล่า”

“ถ้าท�าคณุกเ็ลวเตม็ท”ี อนันากดัฟันพูดเสยีงแขง็ทั้งๆ ที่อกสั่น

ขวญัหาย แทบไม่เหลอืเรี่ยวแรงจะขยบัตวั บางทหีล่อนอาจก�าลงัชอ็ก 

เพราะในชวีติถอืว่านี่เป็นครั้งแรกที่ร่างกายถกูผูช้ายแตะต้องอย่างใกล้ชดิ

ขนาดนี้ ซ�้าเขายงัประกาศอกีด้วยว่าจะท�าลายความสาวที่เฝ้าถนอมมา

“เธอว่าฉนั” 

สิงหราชกัดฟันแน่นกระทั่งอันนาได้ยินเสียงดังกรอดเต็มสองหู 

ดวงตาของเขาลกุโรจน์ให้รูว่้าโกรธจดั เดาว่าคงไม่เคยถกูขดัใจมาก่อน

“ด.ิ..ดฉินั” อนันาปากคอสั่น ท่าทางเหมอืนอยากฉกีเนื้อหล่อน

ออกเป็นชิ้นของสิงหราชไม่ใช่สิ่งที่คนอย่างหล่อนจะรับมือได้ “ดิฉัน

ขอโทษค่ะ แต่คณุไม่ควรท�ากบัลูกน้องตวัเองแบบนี้”

อันนาเหลือบมองมือของสิงหราชบนไหล่ตัวเอง แล้วมองหน้า

คนที่ก�าลังนั่งหมิ่นอยู่บนโซฟาในลักษณะแทบจะคร่อมร่างหล่อนอยู่

รอมร่อเหมอืนจะเตอืนสต ิทว่าสตขิองสงิหราชคงจดจ่ออยู่เฉพาะการ

ข่มเหงลูกไก่ในก�ามอื จงึไม่มทีที่าว่าจะยอมถอยห่างออกไป ร่างแกร่ง

โน้มใกล้ลงมา น�้าหนักตัวและไอร้อนผะผ่าวจากกายหนุ่มเหมือน



46  รักเกินพิกัด

สญัญาณหมดเวลา อนันาเกรง็ร่าง ละล�่าละลกัพูดถ่วงเวลา

“บางทเีราน่าจะตกลงกนัได้นะคะ”

สงิหราชชะงกั ดวงตาสมีรกตวาววบั

“ในที่สดุเธอกเ็ผยตวัจรงิออกมา” มอืเลก็ๆ สองข้างถูกเขายดึ

ไว้แน่นด้วยมอืข้างเดยีว มอืใหญ่อกีข้างจงึว่างพอลูบไล้เนนิไหล่ไล่ลง

มาตามต้นแขน ไล่ลากลงมาไล้วนใกล้สะโพกผาย สัมผัสนั้นหยุดลง

ครึ่งๆ กลางๆ ก่อนอนันาที่พยายามเบี่ยงตวัหนจีะชอ็กตายเพยีงไม่กี่

วนิาที

“ดะ...ดฉินัหมายถงึว่า...”

“พอแล้ว ฉันขี้เกียจฟัง” สิงหราชทาบสันนิ้วลงเหนือริมฝีปาก

อิ่ม “ถ้าจะถ่วงเวลา บอกไว้เลยว่าไม่มปีระโยชน์ เธอท�างานมานาน

น่าจะรูว่้าห้องท�างานฉนัไม่ใช่ที่ที่ใครจะขึ้นมายุม่ย่ามได้ง่ายๆ อนันา...

ถ้าเธอลูกเล่นกบัฉนั เรื่องมนัจะจบไม่สวย”

มนัไม่มทีางจบสวยอยูแ่ล้ว...อนันาคดิ ในเมื่อตกอยูใ่นอุง้มอืคน

อย่างเขาเสยีขนาดนี้ หล่อนไพล่นกึไปถงึข่าวหญงิสาวเคราะห์ร้ายที่ใช้

สติพาตัวเองรอดพ้นจากโจรชั่วมาได้หลายๆ ข่าว ครั้งนี้คงต้องสวม

วญิญาณนั้นบ้าง ต้องใจเยน็...เยน็ไว้นะอนั

“เราควรจะคยุกนัก่อนนะคะ”

“ได้ส ิค�าขอนี้ฉนัให้เธอ” สงิหราชตกปากรบัค�าอย่างง่ายๆ 

อนันางนุงงอยูไ่ด้ไม่กี่วนิาทกีต้็องหวดีร้องสดุเสยีงเมื่อถกูเขาอุม้

ตัวลอยเข้าไปอยู่ในอ้อมแขนแข็งแกร่ง ส่วนสูงของเขาท�าเอาหล่อน 

ตวัเยน็เฉยีบ จะเฉยกใ็ช่ที่ ดิ้นแรงกก็ลวัตกไปหวัฟาดพื้นตาย

“อย่าดิ้น!” เขาด ุ

ร่างอรชรดิ้นขลุกขลักและทุบตีเจ้าของอ้อมแขนแกร่ง หล่อน

สะดุ้งและนิ่งไปพกัหนึ่ง ก่อนร่างจะเริ่มสั่นเทาขึ้นด้วยความกลวั

“คณุจะพาดฉินัไปไหนคะ”
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“เธออยากคุยกับฉันไม่ใช่หรือไง คุยตรงนั้นออกจะโจ่งแจ้งไป

หน่อย ฉนัขี้เกยีจให้ใครมาขดัจงัหวะ”

“ไม่ไปค่ะ ปล่อยดฉินัลง ไม่เอา” อนันาปฏเิสธเสยีงสั่นทั้งเพิ่ม

แรงดิ้นแรงทบุขึ้นไปอกี แต่กท็�าอะไรสงิหราชไม่ได้ อ้อมกอดของเขายิ่ง

รดัแน่น ซ�้ายงัขู่ส�าทบัอกี

“บอกว่าอย่าดิ้นไงเล่า พูดไม่รู้เรื่อง อยากคอหกัตายใช่มั้ย”

“ดฉินัยอมตาย ปล่อยดฉินัลงเดี๋ยวนี้เลยนะคะ” เสยีงกรดีร้อง

แหลมสูงขึ้นทกุทเีมื่ออนันาเหน็ว่าจดุหมายปลายทางนั้นคอืประตหู้อง

ที่สงิหราชบอกไว้แต่แรกว่าเป็นห้องนอน 

สิงหราชหัวเราะลึกในล�าคอ ชวนให้คนฟังหน้าซีดเพราะความ

มั่นอกมั่นใจไม่ยอมลดราวาศอกของเขา เขาอุ้มหล่อนเดินตรงมาถึง

ประตหู้องสขีาวแทบกลนืเป็นเนื้อเดยีวกบัผนงัได้อย่างสบายๆ ราวกบั

ร่างกายคนในอ้อมแขนไร้น�้าหนัก อันนาเสียอีกรู้สึกอึดอัดหวาดกลัว

โกรธเกรี้ยวสารพดั พยายามทั้งต่อต้านและอ้อนวอน แต่กลบัไม่มวีธิี

ไหนเป็นผลส�าเรจ็

เมื่อถูกอุ้มมาหยดุถงึหน้าประตูแดนประหาร อนันากน็�้าตาไหล

พราก ร้องไห้สะอกึสะอื้น

“ปะ...ปล่อยดิฉันไปเดี๋ยวนี้” อันนาแน่ใจว่าตั้งใจจะตะคอกใส่

สงิหราช แต่เสยีงกลบัสั่นเครอืพร่าเบาเตม็ที

เขาสบตาหล่อน สีหน้าเปลี่ยนไปนิดหนึ่งเหมือนชะงักเพราะ

อาการฟูมฟายน�้าตาแตก แล้วก็กลับมุ่งมั่นขึ้นใหม่ “เล่นได้หลาย

บทบาทจรงิแม่คณุ เมื่อคนืเดนิอวดเนื้อตวัให้คนเป็นร้อยดู มาวนันี้ท�า

เหมอืนไม่เคยมาก่อน”

ก�าปั้นเลก็ๆ ทบุอกแกร่งเตม็แรง “คนทเุรศ คณุดูถูกดฉินั”

“ดกีว่าดูผดิ” สงิหราชตอกกลบัอย่างเชื่อมั่นในความคดิตวัเอง 

มอืหนึ่งเปิดประตูและใช้ไหล่ดนัให้เปิดกว้างก่อนก้าวเข้าไป
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ห้องห้องนั้นเป็นห้องนอนเต็มรูปแบบเกินกว่าจะเรียกได้ว่าเป็น

ห้องพกัชั่วคราว แม้อนันาทั้งตกใจทั้งกลวั แต่มวิายตะลงึลานกบัความ

สวยงามตรงหน้า หล่อนไม่เคยคดิมาก่อนเลยว่าห้องนอนสวยๆ ที่เคย

เห็นในฉากละครทีวีจะมีอยู่จริง กระทั่งได้เห็นกับตา ความกว้างของ

ห้องประมาณครึ่งหนึ่งของห้องท�างานด้านนอก ตกแต่งด้วยเครื่องเรอืน

หรูหราสีทองเข้ากันทั้งชุด ตั้งแต่ตู้ โต๊ะ โคมไฟระย้าและแบบตั้งพื้น 

กรอบกระจก ไปจนถงึ...เตยีงนอนกว้างทรงกลมรองรบัที่นอนหนานุ่ม

น่าสบาย

ไม่นานเลยกบัช่วงเวลาเผลอไผลของอนันา พอรูต้วัอกีครั้งกลบั

พบว่าสงิหราชใช้เวลาสองสามนาทอีนัน้อยนดินั้นผ่อนร่างหล่อนลงบน

เตียงกว้างเป็นที่เรียบร้อย สัมผัสนุ่มแนบสนิทกับแผ่นหลังเรียกสติ

อันนาคืนมา หล่อนตะเกียกตะกายลุกขึ้นลนลานจะลงจากเตียง แต่

ความนิ่มหยุ่นของที่นอนชั้นดีก็เหมือนยางหนืดท�าให้การเคลื่อนไหว

เชื่องช้าอย่างน่าขนั

“เธอนี่มนัไม่รกัษาสญัญา ไหนว่าอยากจะคยุกบัฉนั เอาเข้าจรงิ

ตั้งท่าแต่จะหนี” สิงหราชส่ายหน้าต�าหนิเหมือนครูดุเด็กนักเรียนทั้งๆ 

ที่มอืข้างหนึ่งก�ารอบข้อเท้าอนันาแน่น

อนันาสะบดัข้อเท้าพร้อมกบัพยายามแกะมอืเขาออก แต่ท�าได้

ไม่นานกน็กึขึ้นได้ว่าตวัเองใส่กระโปรง การเคลื่อนไหวยิ่งแรงยิ่งท�าให้

ชายกระโปรงร่นขึ้น เหมอืนจงใจยั่วให้สายตาสงิหราชย้ายจากใบหน้า

เลื่อนต�่าลงมอง ผิวโดยธรรมชาติของอันนานวลเนียนจนได้รับการ

ติดต่อให้ถ่ายโฆษณาครีมบ�ารุงผิวมากกว่าสินค้าชนิดอื่น หล่อนเห็น

สงิหราชจ้องเรยีวขาตาไม่กะพรบิแล้วใจหาย รบีดงึรั้งชายกระโปรงลง

ต�่าเพื่อปกปิดมนัจากสายตาเขาให้มากที่สดุ

“น่าแปลกจรงิๆ ผูห้ญงิเชยๆ อย่างเธอพอสลดัเสื้อผ้าพวกนี้ออก

กลับกลายเป็นคนละคน” วาจาของเขาโลมเลียเท้าความถึงการ 
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เดนิแบบเมื่อคนื 

เนื้อตวัอนันาร้อนเห่อด้วยความอบัอาย สญัญากบัตวัเองว่าจะ

ไม่เหน็แก่เงนิจ�านวนมากยอมรบังานประเภทนั้นอกีแล้ว

“ดฉินัสู้คณุไม่ได้จรงิๆ ถอืว่าเหน็แก่คนไม่มทีางสู ้ปล่อยดฉินัไป

เถอะนะคะ” คราวนี้อนันาถงึกบัยกมอืไหว้ ผูห้ญงิตวัเลก็ๆ อย่างหล่อน

คงไม่มีทางรอดออกจากห้องนี้ไปได้ถ้าสิงหราชไม่ยอมเลิกรา หล่อน

สบตาเขาทั้งน�้าตาอาบแก้ม ใจมาขึ้นมากเมื่อเห็นแววไหวในดวงตา 

สเีขยีวเข้ม

“กไ็ด้ ฉนัจะไม่บงัคบัเธอ” สงิหราชปล่อยมอืจากข้อเท้าเลก็ 

อนันายิ้มทั้งน�้าตา ยกมอืไหว้ซ�้าแล้วนั่งตวัเกรง็จ้องมองสงิหราช

ที่เกลี่ยปลายนิ้วเชด็น�้าตาให้อย่างงนุงง

“เธอร้องไห้เหมอืนน�้าตามนัจะเปลี่ยนเป็นเพชรได้” เขาว่าพลาง

เชด็น�้าตาจนแห้ง

เสียงทุ้มลึกกับกิริยาอ่อนโยนเหมือนกลับหน้ามือเป็นหลังมือ

จากทแีรกสะกดอนันาให้ลมืสิ้นว่า สิ่งที่ควรท�าคอืก้าวลงจากเตยีงและ

หนอีอกจากห้องนี้ให้เรว็ที่สดุ

นอกจากไม่หน ีหล่อนยงัตะลงึมองสงิหราชช่วยจดัเสื้อผ้าที่ค่อน

ข้างหลดุลุ่ยจากการดิ้นขดัขนืให้เข้าที่ การเคลื่อนไหวเรว็ แต่แผ่วเบา

เหมอืนลมอ่อนแห่งการปลอบโยน

“คณุ...” เสยีงผะแผ่วหลดุจากรมิฝีปากอิ่มแล้วขาดหายเหมอืน

เจ้าตัวไม่รู้จะหาค�าไหนมาพูดต่อ เกิดอาการคล้ายๆ ลอยคว้างอยู่

ท่ามกลางความงนุงง ไม่ทนัสงัเกตเลยว่าใบหน้าหล่อเหลาลอยใกล้เข้า

มา...ใกล้เข้ามา

“...!!!”

รมิฝีปากร้อนจดัทาบปิดรมิฝีปากอิ่มที่เผยอรออยูอ่ย่างเผลอไผล 

อันนาร้องอุทานในล�าคอ ขยุ้มเสื้อช่วงไหล่ของสิงหราชพร้อมกับผลัก
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ออกจนได้ยินเสียงด้ายขาด แต่ไม่อาจท�าให้ร่างแกร่งถอยห่างออกไป

ได้ เขาประคองหล่อนนอนราบลงด้วยการโน้มตวัต�่าบงัคบัให้หล่อนที่

สูแ้รงไม่ได้ตกอยู่ใต้อาณตั ิอนันาเม้มปากแน่น ไม่ยอมให้เขารกุรานได้

ง่ายๆ ทว่าใจกห็ววิไหวผสมกบัหวาดกลวัจนแทบแยกความรูส้กึไม่ออก 

เพราะสัมผัสนุ่มนวลจากปลายลิ้นและเล็มทั่วเรียวปากกับสัมผัสสาก

กระด้างของหนวดเคราสั้นท�าให้ทั้งเจบ็ จั๊กจี้ และเสยีวซ่าน

อนันาตกใจกบัความรู้สกึตวัเอง เธอขนลกุเพราะรงัเกยีจสมัผสั

ของสงิหราช แต่ไม่มากเท่าอารมณ์หวามไหวร้อนผ่าวที่ถูกจดุขึ้นทลีะ

น้อยจากคนมากประสบการณ์อย่างสงิหราช การโลมเล้าอย่างนุม่นวล

ท�าให้ร่างกายไม่ต่อต้านเขาเหมอืนในตอนแรก รมิฝีปากเม้มแน่นค่อย

คลายทลีะนดิ และเผยอครวญแผ่วพร้อมกบัที่สงิหราชทิ้งน�้าหนกัตวัลง

ใช้ทั้งร่างบดเบยีดเนื้อตวัเขากบัหล่อน 

เสยีงเนื้อผ้าเสยีดสดีงัขึ้นแผ่วๆ ในความเงยีบ ปลายลิ้นร้อนของ

สงิหราชจุม่จ้วงเข้าเคล้าคลอหาความหวานในโพรงปากอนันาได้ส�าเรจ็ 

หญิงสาวเบี่ยงหน้าหนี กรีดร้องผลักไสสลับกับครวญครางอย่างห้าม

อารมณ์ไม่อยู่ น่าแค้นใจนัก ถ้าเขาบังคับใช้ก�าลังท�าร้าย หล่อนคง 

ต่อต้านได้มากกว่านี้ แต่นี่...

“ฉนัจะไม่บงัคบัเธอ”

สิงหราชกระซิบย�้าชิดเรียวปากอิ่มที่เจ่อบวมทันตาเห็นแล้วกด

ริมฝีปากลงมาใหม่อย่างนุ่มนวล ทว่าหนักหน่วงจนอันนาหัวหมุน 

คดิสิ่งใดไม่ทนั หญงิสาวหอบหายใจ พยายามพลกิหน้าหน ีได้ยนิเสยีง

หัวเราะชอบใจของสิงหราชดังขึ้นก่อนร่างกายหล่อนจะชาซ่านสยิว

เพราะสมัผสัอุ่นร้อนจากปลายลิ้นในรูหูตวัเอง

“มะ...ไม่ค่ะ”

เสยีงห้ามปรามของอนันาแผ่วพร่าเตม็ท ี ท�าไมหล่อนจงึไม่เคย

รู้เลยว่าตวัเองมจีดุอ่อนอยู่ตรงไหนบ้าง แต่สงิหราชกลบัรู้ เขาเป่าลม
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ร้อนพรเูข้าหสูลบักบัดดูดนุและเลม็ พาให้หวัใจหล่อนกระเด้งกระดอน

ไม่เป็นท่า จนพอใจค่อยเปลี่ยนมาจบูหล่อนหนกัๆ อย่างเอาแต่ใจสลบั

กบัเอาอกเอาใจในท ีสมัผสัร้อนชื้นทั้งอบอุน่ที่ไม่เคยรู้จกัเล่นงานอนันา

จนหวัหมนุ ได้แต่เผยอรมิฝีปากรบัจบูและสะดุง้ประท้วงเมื่อเขาขบฟัน

เบาๆ ที่รมิฝีปากล่างอย่างมนัเขี้ยว

สงิหราชอาศยัจงัหวะที่ปรนเปรออนันาจนควบคมุสตไิม่อยูถ่อด

เสื้อคลมุรุ่มร่ามของหล่อนออก รั้งชายเสื้อตวัในขึ้นจนเนื้อนวลอิ่มเตม็

ใต้บราเซียร์อวดสายตา ไม่น่าเชื่อว่าเมื่อเห็นใกล้ๆ ยิ่งเย้ายวนใจเสีย

ยิ่งกว่าเหน็จากบนเวทเีมื่อคนื

บราเซยีร์ถูกรั้งขึ้นสูงเปิดเปลอืยปทมุถนัเต่งตงึ อนันาเพิ่งได้สติ

รีบตะปบมือปกปิด ทว่าสิงหราชคว้ามือทั้งสองไว้ทันและตรึงไว้ไม่ให้

ก่อกวนเขาได้

“ไม่นะคะ! คณุสงิหราช ยะ...”

ใบหน้าอันนาแหงนเงยจนแผ่นหลังแอ่นโค้ง ความนุ่มอุ่นจาก

โพรงปากของสิงหราชที่ครอบครองเม็ดบัวหยัดขยายตอบรับการปลุก

เร้าอย่างช�่าชองท�าให้เสียงห้ามปรามและสติที่กลับคืนมาในช่วงเวลา

สั้นๆ วบัหาย อนันาเกรง็ร่าง กลั้นเสยีง พยายามไม่ให้ความร่วมมอื 

แต่ยิ่งฝืน ทั้งร่างกายก็เหมือนจะยิ่งให้ความร่วมมือกับสิงหราชมาก

เท่านั้น โพรงปากของเขาที่ครอบครองยอดปทมุถนัดดูรดัสลบักบัปลาย

ลิ้นที่พลิ้วผ่านจดุไวต่อความรู้สกึ ไม่เหลอืช่องว่างให้อนันาตั้งตวั

เสียงลมหายใจฟืดฟาดของอันนากับสิงหราชดังปะปนกันท่าม 

กลางอารมณ์พิศวาส การจู่โจมทรวงอกของเขาแทบท�าให้อันนาผู้ไม่

เคยมีประสบการณ์มาก่อนถึงจุดสิ้นสุด หล่อนบีบไหล่เขาแน่น 

พยายามบอกตัวเองให้ต่อต้าน แต่กลับตอบรับด้วยเสียงครวญคราง

กระตุ้นอารมณ์หนุ่ม

สิงหราชดูดดื่มอกอิ่มอย่างไม่รู้จักพอกระทั่งรู้สึกถึงแรงต่อต้าน
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น้อยลงของอนันา มอืที่กดตรงึมอืหล่อนไว้จงึคลายออก เลื่อนต�่าผ่าน

หน้าท้องแบนราบและรกุไล่ผ่านชายกระโปรงแทน

อนันาคว้าข้อมอืสงิหราชเมื่อรู้ว่าเขาก�าลงัล่วงล�้ามากขึ้น ส่าย-

หน้าห้ามปรามทั้งๆ ที่ยังหอบฮักด้วยอารมณ์หวาม สิงหราชก้มลง 

จูบปากดงึความสนใจ ค่อยๆ ปลกุเร้าต่อลงมาที่ทรวงอกอกีครั้งด้วย

การตวดัลิ้นระรวัฟาดฟันอนันาด้วยแรงปรารถนา หญงิสาวครวญคราง 

ลมหายใจกระชั้นจนรู้สกึว่าล�าคอแห้งผาก แต่ไม่อาจหยดุหายใจตดิๆ 

ขดัๆ ได้ สงิหราชค่อยๆ เกี่ยวรั้งชั้นในตวัน้อยส่วนล่างออก และกว่า

อนันาจะรู้ตวั ปลายนิ้วของเขากร็กุล�้าเข้าสู่ใจกลางสาวแล้ว

“มะ...ไม่!” ความเจบ็ปวดที่กลางกายสูบเอาอารมณ์ซ่านหวาม

หายไปจนหมด อนันาจบัข้อมอืสงิหราชแน่น พยายามกระเสอืกกระสน

หน ีหน้าตาบดิเหย น�้าตาปริ่ม

ปลายเลบ็ของอนันากดลงบนท่อนแขนของสงิหราชอย่างไม่กลวั

เขาเจบ็ ชายหนุ่มชะงกัไปด้วยความงนุงง เพยีงแค่ปลายนิ้ว อนันายงั

เจบ็ปวดแทบตาย และความคบัแน่นนี้ต่อให้โกหกอย่างไรกโ็กหกไม่ได้

ว่า...

“นี่เธอ...” สิงหราชพึมพ�าเสียงพร่า รู้สึกมึนเหมือนถูกต่อยจน 

นอ็ก สายตาอนันาที่มองมายงัเขานั้นเตม็ไปด้วยการกล่าวโทษ วงิวอน 

และทรมาน แก้มหล่อนแดงปลั่งแสดงความต้องการเหมือนๆ กับที่

ร่างกายเขาเจบ็ปวดจนแทบระเบดิ

“ฉนัจะไม่ท�าให้เธอผดิหวงักบัครั้งแรกนี้”

อันนาไม่เข้าใจความหมาย หล่อนพยายามแต่จะดิ้นหนีความ

เจบ็ปวด ทว่าพอนิ้วเรยีวยาวของสงิหราชถอดถอนออกจากกลางกาย 

หล่อนกลบัแอ่นตวัตามทั้งยงัครวญครางเหมอืนจะขาดใจ

นยัน์ตาสงิหราชฉายรอยพอใจ ปฏกิริยิาของหญงิสาวท�าให้เขา

ถึงกับค�ารามด้วยความอดกลั้น เขาจับมืออันนาให้กอดคอไว้ก่อนจะ
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ส่งปลายนิ้วเข้าออกช้าๆ เน้นๆ และเรว็ขึ้นทกุทีๆ

“ไม่...ไม่...ไม่...!”

แขนเรยีวกอดเกี่ยวรอบคอสงิหราชแน่น รั้งร่างแกร่งลงแนบชดิ

ยดึไว้เป็นหลกั เสยีงค�ารามของเขาดงัแผ่วขึ้นข้างหปูนอยูก่บัเสยีงหอบ

สะท้านของหล่อน ร่างกายที่สั่นระรกิโอบกระชบัปลายนิ้วที่ยงัค้างคา

อยู่กลางกายเป็นจังหวะ สอนให้อันนารู้ว่าสูงสุดของความสัมพันธ์ 

ชายหญงิขั้นแรกให้ความสขุสมเกนิกว่าหล่อนคาดถงึ

ร่างกายที่สั่นระริกของอันนาฟ้องถึงความสุขสม เนื้อตัว

เบาหวิวของหล่อนลอยละล่องขึ้นจนคว้าเดือนดาวไว้ได้เต็มอ้อมแขน 

ทั้งๆ เป็นกลางวนัแสกๆ เป็นความรู้สกึซาบซ่านชนดิใหม่ในชวีติสาวที่

อนันาไม่เคยคดิว่าจะได้เรยีนรู้ด้วยวธินีี้

หล่อนไม่กล้ามองหน้าคนสอน และหลบซ่อนหน้าตัวเองด้วย

การกอดคอสิงหราชแน่นยิ่งกว่าเดิมเมื่อรู้สึกถึงอาการบีบกระชับของ

กล้ามเนื้อกลางกายที่ยงัคงท�างานรอบนิ้วของเขา

สงิหราชมองปฏกิริยิาคนในอ้อมกอดนิ่งๆ ก่อนกดจูบขมบัเปียก

ชื้นหนกัๆ ด้วยอารมณ์ร้อนรุ่ม ความต้องการรนุแรงของเขาส่งผ่านมา

ให้อนันารบัรู้ 

หล่อนผลกัอกแกร่งด้วยเรี่ยวแรงเหลอืน้อยนดิดนัตวัออกห่าง

“คะ...คณุ...” ค�าพูดแผ่วๆ กลายเป็นเสยีงครวญเมื่ออกีฝ่ายละ

ปลายนิ้วออกจากเนื้อตวั อารมณ์ซ่านสะท้านที่ยงัคงค้างคาท�าให้อนันา

แทบโผเข้าไขว่คว้า แต่เพราะสงิหราชท�าให้สตริะวงัตวักลบัคนืมา

ร่างสูงใหญ่ลกุขึ้นนั่งคกุเข่า ท่าทางถอดเสื้อออกอย่างใจเยน็ของ

เขาท�าเอาคนนอนตวัสั่นเทากลนืน�้าลายฝืดลงคอ แล้วรบีหลบัตาป๋ีเมื่อ

ชิ้นต่อมาที่ถูกถอดคอืกางเกง

หัวใจอันนาเต้นระทึก ในท้องไส้ปั่นป่วน อารมณ์ความรู้สึก
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มากมายจนแยกแยะไม่ถกู ความสขุเมื่อครูเ่หมอืนขนมหวานหลอกล่อ

หล่อนให้ลองชมิอกีหลายๆ ครั้ง แต่...สตขิองอนันายงัคงอยู่ครบ และ

เมื่อสงิหราชผละร่างกายร้อนผ่าวห่างออกไป ความเป็นตวัของตวัเอง

กค็่อยกลบัคนืมา

ต้องหนี ต้องไปจากที่นี่ให้ได้ก่อนจะเสียหายมากไปกว่านี้...

อนันาร้องบอกตวัเอง กลั้นใจลมืตาโพลง พยายามไม่มองร่างกึ่งเปลอืย

ของผูช้ายตวัโต รบีกลิ้งตวัหมายจะวิ่งหนลีงจากเตยีงกก็ลบัตดิร่างของ

สงิหราชที่คร่อมลงเท้าแขนไว้บนที่นอนข้างไหล่ทั้งสองเป็นการกกักนั

“ยงัคดิจะหนอีกีเหรอ ฉนัรู้นะว่าเธอมคีวามสขุกบัเรื่องเมื่อครู่”

ผิวหน้าอันนาร้อนวูบ อับอายจนแทบอยากแทรกแผ่นดินหน ี

เรื่องที่เกิดขึ้นหล่อนคงบอกกับใครได้ไม่เต็มปากว่าถูกข่มเหง ในเมื่อ

ร่างกายยนิยอมพร้อมใจไปกบัคนเจ้าเล่ห์อย่างเขาจนถงึปลายทาง ไม่มี

การท�าร้ายร่างกาย ไม่มคีวามเจบ็ปวด มแีต่ความหอมหวานสขุสม

“คุณมันเจ้าเล่ห์ร้ายกาจ” อันนาต่อว่าทั้งน�้าตาคลอ เขารู้อยู่

แล้วว่าประสบการณ์เหนือกว่าก็เลยหลอกล่อหล่อนจนติดกับ บางท ี

ค�าต่อว่านี้อาจน้อยเกนิไปด้วยซ�้า

สงิหราชยิ้มมมุปาก ก้มลงจูบเปลอืกตาอนันาที่รบีพลกิหน้าหนี

แต่ไม่พ้นเบาๆ “ฉนัแค่รกัษาสญัญาว่าจะไม่บงัคบั ฉนัผดิตรงไหน”

อันนาเม้มปากแน่น ไม่อยากต่อปากต่อค�ากับคนไม่เคยยอม 

รบัผดิ

“ในฐานะที่เข้าใจเธอผดิเรื่อง...ประสบการณ์ของเธอ ฉนัสญัญา

ว่าจะไม่ทิ้งขว้าง จะเลี้ยงดูอย่างด ีทนีี้พอใจหรอืยงั”

ใบหน้าเปื้อนน�้าตาแดงก�่า อนันาอยากทบุตเีขาให้สาแก่ใจ แต่

ไม่ท�า เพราะรู้ว่าตไีปกเ็จบ็มอืเปล่า คนแบบนี้คงตายยาก เจบ็ไม่เป็น 

และไม่เคยสนใจด้วยว่าความคดิบ้าๆ ของตวัเองผดิต่อคนอื่นยงัไงบ้าง

“ไม่พอใจค่ะ”
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“น้อยไป?” สงิหราชเลกิคิ้ว สหีน้ากวนประสาทจนอนันาอยาก

เงื้อมอืขึ้นตบสกัฉาด

“ดฉินัเลี้ยงดูตวัเองได้” หล่อนตอบเสยีงแขง็

“ด้วยการเดนิแบบชดุชั้นในบางจนเหน็ไปถงึไหนๆ น่ะเหรอ ไม่มี

ทาง ถ้าท�าอกี ฉนัฆ่าเธอแน่!” สงิหราชมองผวิขาวนวลของอนันาแล้ว

ค�าราม หน้าตาดดุนั เลื่อนมอืมาบบีข้อมอืหล่อนจนข้อมอืเลก็ๆ แทบ

แหลก

“โอ๊ย! ดฉินัเจบ็นะคะ”

“เจบ็สดิ ีจะได้พูดรู้เรื่องขึ้นมั่ง ให้อะไรกไ็ม่เอา จะดูแลเลี้ยงดูก็

ไม่เอา หรอืเธอมเีป้าหมายอื่นฮ ึตอบฉนัมาเดี๋ยวนี้”

ยิ่งพูดดูเหมือนอารมณ์เดือดของสิงหราชยิ่งรุนแรง อันนากรีด

ร้องเจบ็ปวดเพราะแรงบบีรดัที่ข้อมอื แต่ยงักดัฟันต่อว่า

“คณุบ้าไปแล้วหรอืคะ ดฉินัไม่ใช่นกัโทษ คณุไม่มสีทิธิ์คาดคั้น

อะไรดฉินัทั้งนั้น”

“ไม่ใช่นกัโทษ แต่เป็นของฉนั” สงิหราชเค้นเสยีงตอบลอดไรฟัน 

ตขีลมุเอาดื้อๆ

อันนาไม่เข้าใจเลยว่าเขาโกรธอะไร ท�าไมจึงท�าหน้าเหมือน

อยากจะฆ่าหล่อนให้ได้ แล้วยงัค�าพูดของเขาอกี

“ดฉินัไม่ใช่ของคณุ”

“ก็ก�าลังจะใช่อยู่นี่ไงเล่า” สิงหราชว่าแล้วก้มลงคลุกเคล้า

ใบหน้าลงปล�้าจูบ 

อนันาร้องหวดีด้วยความโมโห ทั้งพยายามต่อต้านโดยการเม้ม

ปากแน่น คราวนี้อาจเพราะต้องการเอาชนะ สิงหราชจึงไม่ใช้วิธี 

นุม่นวลอย่างเก่า เขาแยกปากเลก็ออกด้วยรมิฝีปากตวัเองก่อนลงโทษ

ด้วยการจูบหนกัหน่วงจนปากอิ่มบวมเจ่อ มอืเขาที่ผละจากข้อมอืเลก็

ลูบโลมเนื้อตวันุ่มนิ่มทั้งพยายามปลดเปลื้องเสื้อผ้าออก
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การกระท�าของเขาเหมือนคนเสียสติ อันนาทั้งดิ้นทั้งทุบคน

เอาแต่ใจ สลับกับครวญครางเมื่อเขาแตะต้องจุดอ่อนไหวบนยอดอก

ด้วยมอืและปาก สองมอืของอนันาผลกัไหล่แขง็แกร่ง พยายามไม่ให้

คนประสบการณ์เหนอืกว่ากระชากลงบ่อพศิวาสได้ง่ายนกั แต่กเ็หมอืน

ผลกัก�าแพง

“เธอไม่ควรต่อต้านฉนัเลยอนันา” 

สิงหราชกระซิบเสียงพร่าอย่างที่อันนารู ้สึกว่าเป็นน�้าเสียง

อนัตรายที่สดุ และกเ็ป็นจรงิ หล่อนรู้สกึถงึความแขง็แกร่งรุม่ร้อนที่แนบ

ชดิลงใกล้กลางกายอย่างรกุราน เท่านั้นร่างทั้งร่างกส็ะดุง้ผวา กระตกุขา

เรว็แรงจนเข่ากระแทกเข้าเป้าหมายอย่างเหมาะเหมง็

“อกึ!” สงิหราชร้องในล�าคอ งอตวัอย่างเจบ็ปวด เอามอืกมุเป้า

อันนาเบิกตากว้าง หน้าแดงก�่าด้วยความอายเพราะภาพ

ประเจิดประเจ้อ ความบังเอิญที่ส่งผลดีให้ตัวเองร้องเตือนให้อันนา

ตาลตีาเหลอืกลงจากเตยีง วิ่งไปเปิดประตูออกจากห้อง ทิ้งเสยีงเรยีก

ของสงิหราชไว้เบื้องหลงั

“อนันา กลบัมานี่เดี๋ยวนี้!”

ถ้าท�าตามค�าสั่งเขา หล่อนคงจะเสียสติหรือทิ้งศักดิ์ศรีของ 

ตวัเองไปแล้ว อนันาบอกตวัเองที่วิ่งพลางจดัเสื้อผ้าและผมเผ้าด้วยมอื

สั่นๆ มาหยดุยนือยู่หน้าลฟิต์ รบีกดปุ่มเรยีกลฟิต์พลางภาวนาให้มนั

มาเร็วๆ ก่อนสิงหราชจะเรียกก�าลังกลับคืนมาจนวิ่งตามมาคว้า 

ตวัหล่อนได้

ร่างอรชรรีบถลันเข้าไปเมื่อประตูลิฟต์เปิดออก สายตาจับจ้อง

หมายเลขแน่วนิ่งด้วยใจระทกึ พอถงึชั้นของฝ่ายทรพัยากรบคุคล อนันา

ก้มหน้าก้มตาเดนิมายงัโต๊ะท�างาน เหลอืบมองประตูห้องปิดสนทิของ

หวัหน้านดิหนึ่ง ไม่มปีระโยชน์ที่จะเดาว่าเหมรชัต์มาท�างานหรอืยงั มนั

ไม่ส�าคญัเท่าหล่อนต้องรบีไปจากที่นี่...เดี๋ยวนี้
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ห้องนอนหรูหราภายในห้องท�างานของสิงหราชถูกเปิด

ประตคู้างไว้ด้วยฝีมอือนันา สงิหราชที่นอนกมุเป้าค่อยๆ พยงุตวัขึ้นนั่ง

เมื่ออาการดขีึ้น สายตาที่มองไปยงัประตูลกุโชน

“แสบนกันะ” 

อาการปวดตบุบรเิวณกลางล�าตวัสร้างความเจบ็แค้นให้สงิหราช

ไม่น้อย แต่สกัพกัใบหน้าหล่อเหลาดดุนัค่อยประดบัรอยยิ้มขบขนั เขา

ไม่เคยนึกมาก่อนว่าผู้หญิงท่าทางติ๋มๆ อย่างอันนาจะกล้าตีเข่าใส่ 

น้องชายจนเขาเจบ็หน้าเขยีวหน้าเหลอืง เหมอืนอย่างไม่เคยมองเหน็

เลยว่าผู้หญงิคนนี้สวยเย้ายวนขนาดไหน

แต่ทั้งหมดนั่นเขาได้รู้ได้เห็นแล้ว โดยเฉพาะห้วงเวลาหลงลืม 

ตวัตนเตลดิเพรดิไปกบัเขา เสยีงของอนันาและเนื้อตวันุ่มนิ่มร้อนผ่าว

ของหล่อนนั้นเขายงัรู้สกึถงึได้

นานพอดูกว่าสิงหราชจะลุกขึ้นแต่งตัวเรียบร้อย เดินดุ่มออก

มายงัห้องท�างานแล้วคว้าโทรศพัท์ต่อตรงถงึเลขานกุารส่วนตวั

“ท�าหนงัสอืขึ้นมาให้ผมเซน็ท ีขอด่วนที่สดุ”

“เดี๋ยวดฉินัจะรบีขึ้นไปจดนะคะ” รชันตีอบกระตอืรอืร้น

“ไม่ต้อง ผมต้องการย้ายอนันามาเป็นเลขาฯ ส่วนตวัของผม รบี

พมิพ์ขึ้นมาเลย”

“อะไรนะคะบอส! ถ้างั้นบอสจะให้รชันไีปอยู่ไหนล่ะคะ”

“ก็ท�างานของคุณไปซี่ ผมจะมีเลขาฯ สักสิบคนก็ได้ ไม่เห็น

แปลก เข้าใจหรอืยงั”

“คะ...ค่ะ”

...

รัชนีเอียงหูออกห่างจากกระบอกโทรศัพท์ทันทีที่สิงหราช

กระแทกสายโครม รีบคว้ากระดาษที่มีโลโก้บริษัทใส่พรินเตอร์ เปิด

โปรแกรมบนหน้าจอขึ้นพมิพ์หนงัสอืค�าสั่งพร้อมกบับ่นอยู่คนเดยีว
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“นี่ถ้าเป็นผู้หญงินะ วยัทองชวัร์” 

หล่อนไม่เข้าใจสกันดิกบัสิ่งที่เกดิขึ้นในวนันี้ แม้สงิหราชจะเป็น

คนใจร้อน ค่อนข้างเอาแต่ใจตวัเอง แต่เวลาท�างานเขาเป็นมอืโปรคน

หนึ่ง ไม่เคยเลอืดจะไปลมจะมา ออกค�าสั่งไร้เหตผุลสายฟ้าฟาดดงัเช่น

ที่ท�าเมื่อครู่ รชันนีกึถงึใบหน้าซดีๆ ของอนันากย็ิ่งงนุงง ถ้าอนันาเป็น

สาวสวยหุน่เซก็ซี่อย่างหล่อน หรอืใครต่อใครที่สงิหราชเคยควงกว่็าไป

อย่าง นี่ต่อให้ตีลังกามองยังมองไม่เห็นถึงเสน่ห์ ท�าให้ยากจะคิดได้

ว่าการโยกย้ายครั้งนี้เป็นไปเพราะเสน่หา

“หรอืน้องอนัตดิหนี้บอส” 

รชันเีดาเรื่อยเปื่อย แล้วสะดุ้งเพราะเสยีงโทรศพัท์บนโต๊ะดงัขึ้น 

หล่อนรบีรบัสาย กรอกเสยีงหวานเพราะเดาว่าเป็นสงิหราช แต่ไม่ใช่

“พี่รชัน ีอนันาเองนะคะ”

“น้องอนั มอีะไรหรอืเปล่าคะ ท�าไมเสยีงสั่นยงังั้น ถูกบอสดมุา

ใช่ไหม ไม่เป็นไรนะ บอสปากร้ายไปงั้นเอง ที่จรงิใจดี๊ใจดจ้ีะ” เสยีงสั่น

เครือของอันนาที่ได้ยินท�าให้รัชนีเดาสุ่มไปได้ทิศทางเดียว หล่อนรีบ

เอ่ยปลอบด้วยความเห็นอกเห็นใจ ถึงไม่สนิทสนมกันนัก แต่อันนาก็

เป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักคนหนึ่ง ปล่อยให้ขวัญผวากับอารมณ์ของ

เจ้านายต่อไปกอ็อกจะน่าสงสารไปหน่อย

“น้องอนั” รชันเีอ่ยเรยีกเมื่อปลายสายเอาแต่เงยีบ “มธีรุะจะพดู

กบัพี่หรอืเปล่าคะ พี่ก�าลงัรบีพมิพ์หนงัสอืให้บอสเรื่อง...”

รัชนีก�าลังจะบอกข่าวโยกย้ายต�าแหน่งให้เจ้าตัวรู้ แต่ฝ่ายนั้น

เอ่ยขดัขึ้นก่อน

“คณุเหมรชัต์ไม่อยู่ อนัไม่รู้จะบอกกบัใคร ฝากพี่รชันเีรยีนเจ้า-

นายใหญ่ด้วยนะคะว่าอนัขอลาออก”

...

“อนันาขอลาออก!” เสยีงทวนถามอย่างไม่เชื่อหขูองสงิหราชดงั
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คบัห้องท�างาน

หน้าตาถมึงทึงของเจ้านายน่ากลัวจนรัชนีที่ยืนรายงานอยู่หน้า

โต๊ะท�างานคอย่น ก้มหน้าไม่กล้าสบตา

“ลาออกได้ยงัไง ใครอนมุตั”ิ

“คงไม่มีหรอกค่ะ เพราะเห็นว่าคุณเหมไม่อยู่เลยโทร. มาฝาก

ให้รชันเีรยีนให้บอสทราบ” รชันจี�าต้องเงยหน้าขึ้นรายงานด้วยอาการ

หวาดๆ เกรงระเบดิลง

สิงหราชกัดฟันกรอด เดินมาหยุดริมหน้าต่าง กระชากสายดึง

มู่ลี่บังแสงขึ้นจนสุดเพื่อมองลงไปเบื้องล่าง จากชั้นบนสุดเขาเห็นรถ 

คนัเลก็ราวกบัรถของเล่น ผูค้นเหลอืตวันดิเดยีว ต่อให้มองหายงัไงกค็ง

ไม่เหน็อนันา 

“บ้าเอ๊ย!” ฟาดมอืใส่กระจกดงัปัง 

รชันสีะดุ้ง ก้าวถอยหลงัเตรยีมวิ่งหากเจ้านายอาละวาด

“ผมไม่อนมุตั ิเขาจะออกได้ยงัไง” 

สงิหราชหมนุตวักลบัมาไล่เบี้ยรชันผีู้มคีวามมั่นใจสูง แต่ตอนนี้

ยนืหน้าซดีตวัสั่นเพราะอารมณ์โกรธจดัของเจ้านายที่ตวัเองไม่เคยเหน็

“รชันวี่า...”

“ผมไม่ยอม” สิงหราชเค้นเสียง ก�าหมัด “ไปหาแฟ้มประวัติ

อนันามาให้ผม”

“บอสจะเอามาท�าอะไรคะ” รชันถีามตามนสิยัปากไวแล้วรบีงบั

ค�าพดู ก้มหน้างดุ “รชันจีะรบีไปเอามาให้เดี๋ยวนี้แหละค่ะ” รชันรีบีถอย

ออกจากห้องเรว็เกอืบเท่าหายตวั 

สงิหราชเดนิกลบัไปกลบัมา อยากตามตวัอนันากลบัมา แต่ไม่รู้

จะตามได้จากไหน แต่ไม่ว่าอย่างไรเขาจะต้องตามเจอจนได้

“คดิหนจีากฉนัหรอื เธอท�าไม่ส�าเรจ็หรอก อนันา!”


