
บทน�ำ

กวนิ อภธิาน นั่งโยกเก้าอี้ตวัโปรดอยู่บนระเบยีงหลงับ้านพร้อมกบั
แก้วกาแฟอุ่นๆ หอมกรุ่นในมือ ดวงตาของเขาเหม่อมองออกไปไกลยัง 

ท้องนากว้างใหญ่ภายใต้แสงตะวนัที่ก�าลงัจะลาลบัขอบฟ้า มนัเป็นช่วงเวลา

ที่เขาโปรดปรานที่สุด เพราะจะได้ผ่อนคลายทั้งกายและใจ หลังจากนั่ง 

คร�่าเคร่งอยูห่น้าเครื่องคอมพวิเตอร์มาเกอืบแปดชั่วโมง เพื่อเร่งปิดต้นฉบบั

ส่งนติยสารกรุงเทพมหานคร นติยสารนวนยิายแนวบู๊ล้างผลาญชื่อดงัของ

เมอืงไทยให้ทนัเวลา

ถูกแล้ว...อาชพีหลกัในทุกวนันี้ของเขากค็อื การเป็นนกัเขยีนนั่นเอง

มานั่งคดิดู ชวีติของเขากพ็ลกิผนัไปราวกบัพลกิหน้ามอืเป็นหลงัมอื

ทเีดยีว หลงัจากค้นพบตวัตนที่แท้จรงิของตวัเองแล้วกลายมาเป็นนกัเขยีน

มอืทองมผีลงานทั้งแบบรปูเล่ม ลงนติยสาร รวมไปถงึมคีา่ยละครน�านยิาย

ของเขาไปท�าละครและภาพยนตร์มากมาย ทั้งที่ก่อนหน้านี้เขาเป็นเพียง 

ครูบ้านนอกอยู่ในโรงเรยีนประจ�าต�าบลอนัห่างไกลความเจรญิเท่านั้น

นั่นคงจะเป็นเพราะว่าตัวเขาเองเป็นคนหนึ่งที่เป็นหนอนหนังสือมา
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ตั้งแต่เริ่มอ่านหนังสือได้นั่นเอง เขามักจะเข้าห้องสมุดเป็นประจ�า ทุกวัน 

จะหยบิยมืหนงัสอืกลบัมาอ่านต่อที่บ้านเสมอๆ ไม่ว่าจะเป็นนติยสาร สารคด ี

หรอืแม้กระทั่งนยิาย และนยิายเรื่องโปรดที่สุดของเขากค็อื สารวตัรใหญ่ 

ของ วสษิฐ เดชกญุชร ซึ่งเป็นนกัเขยีนที่ท�าให้เขาตื่นเต้นได้เสมอไม่ว่าจะอ่าน

เรื่องไหน และเรื่องนั้นกเ็ป็นแรงบนัดาลใจให้เขาเริ่มเขยีนนยิายเรื่องแรกขึ้น

มา นั่นกค็อื สารวตัรแดนเถื่อน นั่นเอง

กวินจ�าได้ว่าตอนที่เพิ่งเรียนจบ และสอบบรรจุได้เป็นครูสอนภาษา

ไทยที่โรงเรยีนประจ�าต�าบลแห่งหนึ่งในจงัหวดัตะเขบ็ชายแดนนั้น เขาได้รูจ้กั

กบัอดตีนายต�ารวจคนหนึ่งชื่อสมบญุ ซึ่งเป็นเจ้าของบ้านเช่าที่เขาเช่าอาศยัอยู่ 

และกเ็ป็นนายต�ารวจเกษยีณอายผุูน้ี้นี่เองที่เป็นคนจุดประกายให้เขาเริ่มต้น

การเขยีนขึ้น

สมบุญเป็นอดีตต�ารวจที่เก่งมาก ประวัติการท�างานของแกเป็นที่ 

เลื่องลอืในวงการสกีากไีม่น้อย คนร้ายคนไหนที่ได้ยนิชื่อเสยีงเรยีงนามของ

แกก็มักเกรงกลัวไปตามๆ กัน ส่วนในด้านชีวิตรักของแกเองก็โชกโชน 

ไม่แพ้กัน เพราะความเก่งและความหล่อเหลาของแกนี้เอง ท�าให้สาวๆ 

หลงใหลจนตกเป็นเมียแกหลายคน ทุกคนมีลูกคลอดออกมารวมแล้วก ็

ไม่ต�่ากว่าหนึ่งโหล ท�าให้เวลาเยน็ที่บ้านแกจะวุน่วายมาก แกเลยชอบปลกีวเิวก

มานั่งดื่มสังสรรค์กับเขาที่ลานหน้าบ้านเช่าเป็นประจ�า ทุกครั้งที่มาก็มักจะ 

มเีรื่องราวเกี่ยวกบัการปราบปรามเหล่าร้ายมาเล่าให้เขาฟังเสมอ ซึ่งกส็นุก

เข้มข้นมากบ้างน้อยบ้างแตกต่างกนัไป บางเรื่องแกกย็อมรบักบัเขาภายหลงั

ว่าแต่งเติมเสริมให้มันฟังสนุกขึ้น อย่างเช่นเรื่องอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ของ 

จอมโจรคนหนึ่งที่แกบอกว่าถงึกบัต้องไปเรยีนเวทมนตร์คาถามาปราบ 

นั่นจงึท�าให้เขามข้ีอมูลเกี่ยวกบัต�ารวจมาประดบัสมองเพิ่มขึ้นอกีเยอะ

ทีเดียว กระทั่งในที่สุดข้อมูลมันก็ล้นทะลักออกมาเป็นตัวหนังสือในค�่าคืน

หนึ่ง ซึ่งความจริงแล้วมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องราวของนายต�ารวจสมบุญเสีย

ทั้งหมด แต่เขาน�าเอาเกร็ดเล็กเกรด็น้อยและเหตุการณ์บางส่วนมาปรับใช้
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กบัจนิตนาการของตวัเอง แล้วเรยีงร้อยออกมาเป็นนยิายบู๊ชนดิล้างผลาญ

เรื่อง สารวัตรแดนเถื่อน จนส�าเร็จ ก่อนจะลองส่งให้นิตยสารกรุงเทพ- 

มหานคร ซึ่งรวบรวมนวนยิายแนวบูท๊ี่เขาตดิตามอ่านมาตั้งแต่เดก็ และเคย

ส่งผลงานเกี่ยวกบับทความต่างๆ รวมไปถงึบทวจิารณ์และเรื่องสั้น จนได้

พมิพ์ลงนติยสารเล่มนี้มาแล้ว

หลงัจากส่งไปได้ไม่นาน บรรณาธกิารที่ดูแลด้านนยิายของนติยสาร

กต็ดิต่อมาขอลขิสทิธิ์เรื่องสารวตัรแดนเถื่อนไปลงในส่วนนยิาย และนั่นจงึ

เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนกัเขยีนของเขาในนาม ‘เปลวเทยีน’ นั่นเอง

พอเรื่องสารวัตรแดนเถื่อนลงนิตยสารไปได้สองสามตอน ก็มี

จดหมายจากแฟนๆ ประดงัประเดกนัเข้ามาว่าสนกุและได้อรรถรสเป็นอย่าง

มาก ไม่นานนยิายเรื่องนั้นกถ็ูกพฒันากลายเป็นละคร จนเริ่มมสี�านกัพมิพ์

ต่างๆ ติดต่อมาเพื่อขอลิขสิทธิ์ผลงานของเขาไปตีพิมพ์เป็นรูปเล่ม และ

เนื่องจากนิตยสารกรุงเทพมหานครไม่มีนโยบายในการท�าพ็อกเกตบุ๊ก จึง

ให้นักเขียนมีอิสระในการเลือกส�านักพิมพ์ได้เอง เขาจึงตัดสินใจเลือกส่ง

ต้นฉบบัไปที่ส�านกัพมิพ์แห่งหนึ่ง แต่ด้วยความใหม่ต่อวงการนี้ ค่าลขิสทิธิ์

ส�าหรบัท�าสารวตัรแดนเถื่อนเป็นเล่มนั้นจงึน้อยกว่าที่เขาควรจะได้ถงึห้าสบิ

เปอร์เซน็ต์เลยทเีดยีว อกีทั้งจ�านวนพมิพ์ที่ส�านกัพมิพ์นั้นแจ้งมากน็้อยมาก

เมื่อเทยีบกบัความนยิมในท้องตลาดจนเป็นที่น่าสงสยั แต่เขากไ็ม่มหีลกัฐาน

ที่จะเอาผิดได้ จึงได้แต่ปล่อยเลยตามเลยและเก็บประสบการณ์นี้มาเป็น 

บทเรยีนเท่านั้น

พอจบเรื่องสารวตัรแดนเถื่อน เขากม็ผีลงานลงในนติยสารกรงุเทพ- 

มหานครอีกหลายเรื่อง เกือบทุกเรื่องจะถูกน�าไปท�าบทละคร รวมถึงม ี

ส�านักพิมพ์น้อยใหญ่ขอลิขสิทธิ์ไปท�าเป็นพ็อกเกตบุ๊ก ในช่วงแรกๆ นั้น 

เขายังคงโดนส�านักพิมพ์เขี้ยวลากดินกดค่าลิขสิทธิ์บ้าง โดนแอบพิมพ์เพิ่ม

บ้าง เป็นเหตุให้เขาต้องเปลี่ยนส�านักพิมพ์ไปเรื่อย ผลงานของเขาจึง

กระจดักระจายไปตามส�านกัพมิพ์ต่างๆ มากมาย แต่ถงึกระนั้นการเขยีน



10  l  ซ่ อ น ไ ว้ ใ น ก ร ง รั ก

นยิายกส็ร้างรายได้ให้เขาไม่น้อยเลยทเีดยีว

หลงัจากนั้นอกีสามปี ชวีติของเขากพ็ลกิผนัอกีครั้งหนึ่ง เมื่อ ดารณ-ี

นุช พลอยประดับ เจ้าของและบรรณาธิการของส�านักพิมพ์แอบโซลูตมา

ปรากฏตัวที่หน้าบ้านของเขา พร้อมกับสัญญาขออนุญาตใช้สิทธิ์ในงาน

วรรณกรรมทุกเรื่องที่เขาเคยเขยีนมา รวมถงึเรื่องที่จะเขยีนต่อไปด้วย

การจู่โจมครั้งนั้นท�าให้เขารู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนเอาจริงเอาจัง 

ทเีดยีว และเมื่ออ่านรายละเอยีดในสญัญาแล้ว เขากค็ดิว่ามนัเป็นข้อเสนอ

ที่ดมีาก ประกอบกบัการได้พดูคยุและได้ฟังทศันคตขิองเธอแล้ว กย็ิ่งท�าให้

เขารู้สึกเลื่อมใสในตัวผู้หญิงคนนี้ไม่น้อย ในที่สุดจึงยอมตกลงยกลิขสิทธิ์ 

ในส่วนที่หมดสัญญากับส�านักพิมพ์เดิมแล้วให้ ส่วนที่ยังไม่หมดก็รอเวลา

แล้วค่อยน�ามาพมิพ์อกีภายหลงั

จนกระทั่งผลงานทั้งหมดของเขาถูกรวบรวมเป็นหลักแหล่งภายใต้

หวัส�านกัพมิพ์แอบโซลตูโกลด์ ซึ่งเป็นส�านกัพมิพ์ในเครอืที่จบักลุม่วรรณกรรม 

ชั้นครู งานฮิตติดตลาด รวมถึงงานแนวบู๊ล้างผลาญ สืบสวนลึกลับหรือ

ฆาตกรรม ช่วงนี้เองที่เขาเริ่มมีรายได้เป็นกอบเป็นก�า นิยายเรื่องหนึ่งท�า 

รายได้ให้เขาได้มากกว่าการตรากตร�าท�างานทั้งปีเลยทีเดียว ประกอบกับ

มารดาป่วยออดๆ แอดๆ และอาการก็เริ่มหนักขึ้นทุกที เลยท�าให้กวิน 

ตดัสนิใจลาออกจากการเป็นครูแม้จะรกัอาชพีนี้มากกต็าม เพราะมเีงนิพอ 

ที่จะใช้เลี้ยงชพีได้อย่างไม่ขดัสนแล้ว อกีทั้งยงัย้ายกลบัมาอยูก่รงุเทพฯ เพื่อ

ดูแลมารดาได้อย่างใกล้ชดิอกีด้วย

ต้นปีต่อมา กวนิกเ็ขยีน มาเฟียเลอืดอสีาน ออกมาอกีหนึ่งเรื่อง ซึ่ง

กเ็ป็นนวนยิายที่มแีฟนนยิายคลั่งไคล้กนัเป็นจ�านวนมาก จนกระทั่งไปเข้าตา

ผูก้�ากบัภาพยนตร์แนวบูช๊ื่อดงั เลยถกูตดิต่อทาบทามไปท�าภาพยนตร์จนดงั

ทะลุปล้อง กวาดรางวลัตุ๊กตาทองไปหลายสาขา ท�าให้ชื่อ เปลวเทยีน กลาย

เป็นนามปากกาที่น่าจบัตามองขึ้นมาอย่างมากทเีดยีว

มาถงึวนันี้ เขากอ็ยูบ่นเส้นทางอาชพีนกัค้าน�้าหมกึมาเกอืบแปดปีแล้ว 
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และมีผลงานออกมาเป็นรูปเล่มแล้วถึงยี่สิบห้าเล่มด้วยกัน นิยายเหล่านั้น

ล้วนท�าเงนิให้เขามากมาย ไม่ว่าจะจากการขายหนงัสอืหรอืขายลขิสทิธิ์เป็น

ละครและภาพยนตร์

ติ๊งต่อง...

เสียงกริ่งประตูหน้าบ้านที่ดังขึ้นท�าให้กวินหลุดจากภวังค์แห่งอดีต 

เขาหยุดโยกเก้าอี้แล้ววางแก้วกาแฟเอาไว้ที่โต๊ะเตี้ยข้างเก้าอี้ 

“ใครมา” ชายหนุ่มงมึง�า ก่อนจะลุกจากเก้าอี้โยกตวัโปรด เดนิกลบั

เข้าไปในบ้านไม้สองชั้นแล้วเดินตัดข้ามห้องโถงกลางไปหยุดยืนอยู่ที่ประตู

หน้าบ้าน ดวงตาคมมองผ่านสวนซึ่งครึ้มไปด้วยแมกไม้ใบหญ้าไปยงัประตู

รั้วปูนเก่าคร�่าคร่า เพ่งฝ่าความมดืไปจนเหน็สมี่วงวบิไหวอยู่ที่ประตูรั้ว เขา

เอื้อมมือไปกดสวิตช์ไฟข้างประตูจนกระทั่งหลอดไฟที่เสารั้วฉายแสงออก

มาสว่างไสว

“สวัสดีจ้า...เปลว” สาวใหญ่ผู้โกรกผมสีม่วงเหมือนชุดที่สวมใส่อยู่

โบกไม้โบกมอืให้เขา

กวินยิ้มอย่างขบขัน เพราะไม่นึกว่าแค่คิดถึงเท่านั้น บรรณาธิการ 

สาวใหญ่จะมาปรากฏตรงหน้าอย่างรวดเรว็เช่นนี้

“พี่ทอ็ป” เขาร้องทกัเมื่อเดนิไปถงึประตูรั้วเหลก็ ปลดลอ็กแม่กุญแจ

ก่อนจะเลื่อนมันเปิดออกแล้วยกมือไหว้อย่างนอบน้อม “สวัสดีครับพี่  

มาได้ไงครบัเนี่ย”

“พอดมีาธุระแถวนี้น่ะ เลยแวะมาหา...คดิถงึ”

“ธุระที่ไหนเจ๊ ออกจากส�านกัพมิพ์กด็ิ่งตรงมานี่ ไม่เหน็แวะไหนเลย” 

เสียง ฟ้าคราม กัปปะวัฒนะ ดังมาจากรถตู้สัญชาติเกาหลี หนุ่มท่าทาง 

ขี้เล่นซึ่งเป็นนกัเขยีนแนวคอเมดชีื่อดงั นามปากกา ‘ตาเบบูญ่า’ ก้าวลงมา 

จากรถแล้วบดิตวัไปมาอย่างเมื่อยล้า

“อ้าว กปัปะ มากบัเขาด้วยเหรอ” เขาร้องทกั

“ไอ้เวร ไอ้ทองค�าเปลว” ชายหนุม่ผูม้าเยอืนสวนกลบัทนัควนั “มาลอ้
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นามสกุลเดี๋ยวต่อยปากแหก ฉนัชื่อฟ้าครามโว้ย เรยีกให้มนัถูกๆ หน่อย”

กวนิหวัเราะกบัค�าพดูคกุคามแบบทเีล่นทจีรงิของเพื่อนนกัเขยีนที่เขา

เองกไ็ม่รู้ว่าไปสนทิด้วยตอนไหน เพราะมารู้ตวัอกีท ี ฟ้าครามกม็กัจะแวะ

มาดื่มเบียร์สังสรรค์กับเขาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ทั้งยังสนิทสนมจนพูด

เล่นหวักนัได้อย่างไม่ต้องเกรงใจกนัด้วยซ�้า

“ไปครบั เข้าไปนั่งข้างในดกีว่า เดี๋ยวยุงจะหามกนัเสยีเปล่าๆ” 

กวินเดินน�าผู ้มาเยือนทั้งสองเข้าไปในบ้านหลังน้อยที่แสนอบอุ่น  

แล้วเสิร์ฟน�้าแร่เย็นฉ�่าให้ดารณีนุชกับเบียร์ในแก้วบูตทรงสูงให้ฟ้าคราม

อย่างรูใ้จ พอหนุม่เจ้าส�าราญได้เครื่องดื่มถกูใจเท่านั้นกห็ายเหนื่อยเป็นปลดิ

ทิ้ง เลกิบ่นปอดแปดว่าเป็นนกัเขยีนแต่ต้องมาขบัรถให้บรรณาธกิารไปเลย 

แล้วจดัการละเลยีดฟองเบยีร์เยน็ฉ�่าด้วยท่าทางดื่มด�่ากบัรสชาตอินัคุ้นลิ้น

“แล้วนี่คุณแม่ไปไหนเสยีล่ะ” บรรณาธกิารสาวใหญ่เอ่ยถาม

“ไปท�าบุญกบัญาติๆ  น่ะครบั พรุ่งนี้เยน็ๆ กค็งกลบั” เขาตอบก่อน

จะวกเข้าเรื่องที่สงสยั “แล้วสรุปว่าพี่ทอ็ปมาถงึบ้านผมนี่ มธีุระอะไรส�าคญั

หรอืเปล่าครบั”

“ก.็..จะว่าอย่างนั้นกไ็ด้นะ”

“เรื่องอะไรหรอืครบั ถงึได้มาเอาโพล้เพล้แบบนี้”

“กม็สีองเรื่อง” ไฮโซสาวใหญ่ยกสองนิ้วขึ้นช ูก่อนจะหดนิ้วชี้ลงจนเขา

กบัฟ้าครามหนัหน้ามองกนัแล้วแอบยิ้มด้วยความขบขนั แต่เจ้าตวักลบัไม่รู้

เพราะชอบท�าจนกลายเป็นความคุ้นชนิ

“เรื่องแรก ต้นฉบบัเรื่องระห�่ารกัท้าโลกนัตร์เสรจ็เรยีบร้อยแล้วนะจ๊ะ 

พี่จะวางแผงในงานหนงัสอืเดอืนมนีาคมนี้เลย จะให้เปลวไปเปิดตวัหนงัสอื

ด้วยนะ สะดวกไปไหมล่ะ”

“ไม่มปีัญหาครบั”

“แหม...เปลวนี่พดูง่ายนะ ไม่เหน็เหมอืนคนบางคน” ดารณนีชุยิ้มหวาน

ให้เขาก่อนจะหนัไปค้อนฟ้าครามจนนกัเขยีนหนุ่มถงึกบัส�าลกัฟองเบยีร์ 
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“เดี๋ยวจองเวทไีด้ยงัไงพี่จะโทร. มาบอกอกีทนีะ งานนี้คงใหญ่ เพราะ

พี่ว่าจะเชญิผูก้�ากบักบัดาราที่เล่นเรื่องนี้ไปพดูคยุด้วย เพราะสื่อเล่นข่าวแล้ว

ว่าทางช่องซื้อไปท�าละครตั้งแต่ลงนติยสารแล้ว และกก็�าลงัเตรยีมเปิดกล้อง

อยู่รอมร่อ”

“ครบั” เขาพยกัหน้า “แล้วเรื่องที่สองล่ะครบั”

“เรื่องนี้ส�าคญัสกัหน่อย” ดารณนีุชท�าเสยีงขรมึขึ้นมาทนัท ี ก่อนจะ

จบีปากจบีคอเอ่ยว่า “เปลวกร็ู้ใช่ไหมว่าพี่ไฮโซ”

“ครบั” กวนิพยกัหน้า ลอบอมยิ้มกบัฟ้าครามอกีครั้ง

“ก็ไอ้ความเป็นไฮโซของพี่นี่แหละ ที่ท�าให้พี่รู้จักพวกไฮโซไฮซ้อ 

เยอะแยะ แล้วพวกนี้ก็มีข่าวฉาวไม่เว้นแต่ละวัน มาบ่นกับพี่ตามงานเลี้ยง

เป็นประจ�าจนบางทพีี่กน็กึร�าคาญนะ”

“แล้วไงครบั” เขาเอ่ยถาม เพราะเธออารมัภบทยาวแบบไม่เข้าเรื่อง

สกัที

“อ้อ...ก็เพื่อนพี่คนหนึ่งน่ะสิ เขามาเปรยๆ กับพี่ว่าอยากมีหนังสือ 

ที่เป็นช่องทางให้เขาได้อธิบายเรื่องข่าวคาวต่างๆ ของเขากับภรรยาทั้งเก่า

และใหม่ได้น่ะส”ิ ดารณนีชุเอ่ยพลางยกน�้าแร่ขึ้นจบิ “ทนีี้พี่มาคดิว่าไอ้หนงัสอื

ชีวประวัติอะไรพวกนั้นมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไร แล้วมันก็ไม่ใช่แนวของ

ส�านกัพมิพ์เราด้วย ถ้าท�าออกมาเป็นเชงินยิายมนัน่าจะขายได้ดกีว่า เพราะ

มนัจะได้กลุ่มลูกค้าที่เป็นแฟนนยิายด้วย เปลวว่าดไีหมล่ะ”

“หมายถึงจะเขียนนิยายจากชีวประวัติ เพื่อให้คนเข้าใจเพื่อนของ 

พี่ทอ็ปงั้นหรอืครบั”

บรรณาธิการสาวใหญ่ดีดนิ้วดังเป๊าะ “แหม...สมกับเป็นเปลวเทียน

จรงิๆ พี่พูดนดิเดยีวกแ็ตกประเดน็ได้กระจ่างแจ้งแล้ว”

“ขอบคุณครบั” เขาค้อมศรีษะเลก็น้อย “ว่าแต่มนัเกี่ยวอะไรกบัผม

หรอืครบั”

“กค็งไม่เกี่ยวหรอกจ้ะ ถ้าอตีาตาเบบญู่าจะไม่ปฏเิสธความคดิพี่ แล้ว
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โบ้ยมาให้เปลวน่ะ”

“โห...เจ๊ คนอื่นเรียกน้องจ๊ะน้องจ๋า ทีผมละขึ้นไอ้ขึ้นอีทีเดียวนะ”  

ฟ้าครามโอดครวญ

กวนิหวัเราะและคดิเหมอืนบรรณาธกิารคนเก่งว่าฟ้าครามน่าจะเหมาะ

กว่า เพราะนอกจากแนวนิยายจะตรงกับจุดประสงค์แล้ว นามปากกา 

ตาเบบญู่ากน็บัได้ว่าเป็นที่ชื่นชอบของกลุม่คนท�างานขี้เหงาที่ชอบฉากเลฟิซนี

หวือหวา และต้องการเสียงหัวเราะกับบทสนทนาอย่างถึงพริกถึงขิงของ

พระ-นางด้วย แถมยงัเป็นนกัเขยีนที่มนียิายขายดตีดิอนัดบัของส�านกัพมิพ์

หลายต่อหลายเรื่องด้วยกนั

“หมายความว่าไงวะ ที่พี่ท็อปบอกว่าโบ้ยมาให้ฉัน” กวินเอ่ยถาม 

ฟ้าคราม

“ฉนัไม่ว่างว่ะ มโีพรเจกต์ใหญ่กบัน้องๆ อกีสองคน” อกีฝ่ายยกัไหล่

พร้อมกบัส่ายใบหน้าแดงก�่าด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ “แล้วฉนักไ็ม่ชอบท�างาน

โจทย์ด้วย เหน็ว่านายเป็นลูกรกั เลยแนะน�าเจ๊เขาไป”

“โจทย์เจดิอะไรกนัยะ ฉนักแ็ค่วางแนวทางนยิายให้แค่นั้น” ดารณนีชุ

ค้อนปะหลับปะเหลือกใส่ฟ้าคราม ก่อนจะหันมายิ้มกับเขาแล้วเอ่ยด้วย 

เสยีงอ่อนเสยีงหวาน “แล้วพี่กเ็หน็เปลวเพิ่งส่งต้นฉบบัมา คงยงัว่าง แล้วก็

ยงัไม่ได้เริ่มพลอตเรื่องใหม่ใช่ไหม”

“กใ็ช่ครบั” เขาพยกัหน้าอย่างรู้สกึกระอกักระอ่วนใจขึ้นมา

“ตกลงเปลวรบัเขยีนใช่ไหมจ๊ะ”

“เอ่อ...แต่มนัไม่ใช่แนวผมนะครบั” กวนิบอกปัดอย่างมเีหตุผล “ผม

อยากเขยีนให้นะครบั แต่ดูเหมอืนมนัไม่ใช่แนวผมเอาเสยีเลย พี่ทอ็ปกร็ู้ว่า

ผมเขยีนนยิายบู๊ ไม่ใช่นยิายรกัอะไรแบบนี้”

“แต่พี่เชื่อมอืเปลวนะ” ดารณนีุชเอ่ยเสยีงแขง็ “เขยีนแนวเดยีวซ�้าๆ 

กนั คนมนัจะเบื่อนะจ๊ะ คนเราน่ะมนักนิน�้าพรกิถ้วยเดยีวทกุวนัไม่ไดห้รอก 

ไม่อย่างนั้นพวกแฮมเบอร์เกอร์ พซิซา มนัจะขายดเีหรอ”
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“แต่...”

“ไม่แต่ละ ถอืซะว่าพี่ขอ” บรรณาธกิารสาวใหญ่ไม่เปิดโอกาสให้เขา

ปฏเิสธ “ที่ผ่านมา พี่ไม่เคยขอให้เปลวเขยีนตามตลาดเลยสกัครั้ง ปล่อยให้

เปลวใช้จนิตนาการตามอสิระ แต่คราวนี้พี่ขอ”

กวินชะงัก เพราะดารณีนุชแม้จะมีข่าวว่าเคยแจกโจทย์ให้นักเขียน 

ในสงักดั แต่เธอไม่เคยท�าอย่างนั้นกบัเขาเลยสกัครั้ง เพราะเหน็ว่างานของ

เขาขายได้และมีแฟนกลุ่มใหญ่ที่เหนียวแน่นทีเดียว ถึงขนาดว่าหากเป็น 

งานเขียนในนามเปลวเทียน นักอ่านแทบจะไม่ต้องดูปกหรืออ่านเรื่องย่อ 

กต็ดัสนิใจซื้อได้ไม่ยาก

“ถ้างั้นผมคงปฏเิสธไม่ได้สนิะครบั” ชายหนุ่มยิ้มเจื่อน

“จ้ะ” ดารณนีุชยิ้มแป้น

“แล้วมกี�าหนดการยงัไงครบั”

“ก็ว่าจะวางแผงกลางเดือนมิถุนายนจ้ะ เพื่อนพี่เขาร้อนใจอยากให้

ออกเร็วๆ กว่านี้ด้วยซ�้า แต่พี่คิดว่าเวลาอาจไม่พอ” ดารณีนุชตอบแล้ว 

เหลอืบมองเขาพร้อมรอยยิ้ม

“เท่ากบัว่า ผมมเีวลาสามเดอืน”

“ใช่จ้ะ” บรรณาธกิารสาวใหญ่พยกัหน้า “ส�าหรบัเปลว พี่ให้เดดไลน์

ถงึปลายเดอืนพฤษภาคมเลย เพราะต้นฉบบัไม่ต้องตรวจแก้อะไรมากมาย 

พี่เชื่อมอื”

“แล้ว...เพื่อนพี่ทอ็ปเป็นใครหรอืครบั”

“คุณอมร จตุรงค์สกุล”

ค�าตอบของดารณนีชุท�าเอากวนิถงึกบัอึ้ง เพราะนั่นเป็นชื่อของเจ้าพ่อ

วงการอสงัหารมิทรพัย์ชื่อดงัของเมอืงไทยที่เพิ่งจะมข่ีาววา่หย่ากบัภรรยาที่

อยูก่นิกนัมาหลายสบิปี แล้วไปแต่งงานกบัดาราสาวคราวลกูซึ่งเคยมข่ีาวฉาว

สะเทอืนวงการไปไม่นานมานี้เอง แต่เรื่องราวร้าวฉานเหล่านั้นกย็งัไม่ท�าให้

เขากระอกักระอ่วนใจได้เท่ากบัว่า ดาราสาวที่ตดัสนิใจแต่งงานกบัชายรุน่ราว 
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คราวพ่อคนที่ว่านั่นคอื...

บราล ีสนิศลิป์

หญงิสาวผู้เป็นรกัแรกและรกัเดยีวของเขา

“พี่ติดต่อคุณอมรไว้แล้วด้วยนะ เขานัดให้ไปคุยกับเขาที่เมือง 

กาญจน์ เปิดรสีอร์ตหรใูห้เปลวนอนพกัเกบ็บรรยากาศชวีติรกัของเขาฟรีๆ  

หรอืเปลวจะนั่งเขยีนนยิายอยู่ที่นั่นเลยกไ็ด้ เขาไม่จ�ากดัเวลาด้วย”

“ขนาดนั้นเลยหรอืครบั” เขายิ้มเจื่อน

“งั้นส”ิ ดารณนีชุพยกัหน้า “คณุอมรน่ะ เป็นแฟนนยิายของเธอตวัยง

เชียวนะ เห็นเป็นนักธุรกิจใหญ่งานรัดตัวแน่นเป็นงูเหลือมอย่างนั้นก็เถอะ 

อ่านหนงัสอืเธอทุกเล่มเลยละ”

ชายหนุม่ถอนหายใจเฮอืกใหญ่ ลองบรรณาธกิารยื่นค�าขาดมาแบบนี้ 

สงสยัว่าจะปฏเิสธยากเสยีแล้ว แต่จะท�าอย่างไรดล่ีะ ถ้าเขาต้องเจอกบับราลี

ในสถานภาพที่เปลี่ยนไปเช่นนี้ เขาจะท�างานให้ส�าเร็จลุล่วงได้อย่างไรกัน  

ในเมื่อเธอยงัคงอยู่ในหวัใจของเขาอย่างไม่เสื่อมคลาย

“ถ้าเปลวปฏเิสธ พี่คงไม่มหีน้าไปออกงานสงัคมอกีแล้ว ชวีติเซเลบ

ของพี่คงจบสิ้นกนั” ดารณนีชุเอ่ยขึ้นมาด้วยเสยีงเครยีดราวกบัรูว่้าเขาก�าลงั

คดิอะไร

“ใจเยน็ๆ สคิรบัพี่ทอ็ป” เขาโบกมอืห้าม แม้จะรูว่้าบรรณาธกิารแสร้ง

พูดไปแบบนั้นเอง เหตุผลก็ฟังแล้วไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับการวางมือจาก

วงการสังคมชั้นสูงเลย นั่นเพราะเธอรู้จุดอ่อนของเขาดีว่าเป็นคนขี้เกรงใจ 

ไม่อยากให้ใครต้องเดอืดร้อนเพราะเขา และไม่เคยปฏเิสธค�าขอร้องของใคร

โดยเฉพาะเธอ

ฟ้าครามกลบัแทรกขึ้นมาด้วยสหีน้ากระตอืรอืร้น ทั้งๆ ที่เป็นคนโยน

เผอืกร้อนมาให้เขาเอง 

“เฮ้ย...ไม่อยากท�ากป็ฏเิสธเจ๊เขาไปเถอะ”

“ฟ้าคราม!” บรรณาธกิารสาวใหญ่ค�าราม หนัไปมองเจ้าพ่อคอเมดี
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ตาเขยีวปั้ด ท�าเอาผู้ใช้นามปากกาตาเบบูญ่าถงึกบัจ๋อย

กวนิมองทั้งสองคนอย่างสงสยั เพราะทั้งที่ดารณนีุชบงัคบัฟ้าคราม

ได้ง่ายกว่า และฟ้าครามเองกไ็ม่เคยขดัเธอได้ราวกบัถกูบรรณาธกิารสาวใหญ่

กุมความลับอะไรบางอย่างอยู่ แต่เธอกลับยอมให้ฟ้าครามปฏิเสธงานนี้ 

โดยง่าย

“เอ้า...ลองดูกไ็ด้ครบั” กวนิเอ่ยอย่างจ�านนใจ

“นั่นไง” ดารณนีชุตบมอืดงัฉาดด้วยความดใีจ “พี่วา่แลว้วา่เปลวของ

พี่ต้องไม่ท�าให้พี่ผดิหวงั”

“ครับ” ชายหนุ่มพยักหน้า “แต่ผมขอเวลาพี่สักหน่อยได้ไหมครับ  

คอืผมมตี้นฉบบัต้องเขยีนส่งนติยสารกรุงเทพมหานครก่อนน่ะครบั”

“นั่นกแ็ล้วแต่เปลวเถอะ เพราะยิ่งเริ่มช้า เวลากเ็หลอืน้อยลง แต่พี่

เชื่อว่าเปลวท�าได้”

“ถ้าอย่างนั้น ผมจะเริ่มหลังงานเปิดตัวหนังสือระห�่ารักท้าโลกันตร์ 

กแ็ล้วกนันะครบั”

“ได้” ดารณนีชุพยกัหน้า แล้วดงึโทรศพัท์มอืถอืรุน่พระเจ้าเหาขึ้นมา

กดปุ่มเสียงดังตุ๊ดๆ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเขาอีกครั้ง “เปลวจดเบอร ์

คณุอมรไปก่อนกแ็ล้วกนันะ จะไปหาเขาวนัไหนกน็ดักนัเอง บอกว่าพี่แนะน�า

มากไ็ด้”

“ครับ” กวินพยักหน้ารับ แล้วรีบบันทึกเบอร์โทรศัพท์ของเจ้าพ่อ

อสงัหารมิทรพัย์ลงในโทรศพัท์มอืถอืแบบสมาร์ตโฟนของเขาตามที่ดารณนีชุ

บอก

“อมื...เอาเบอร์คุณบราลไีปด้วยเลยไหม”

ชายหนุ่มกลนืน�้าลายเหนยีวๆ ลงคอ “คะ...ครบั”

ดารณีนุชก้มลงกดปุ่มบนโทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติเฉพาะโทร.

ออกกบัรบัสายเท่านั้นอกีครั้ง ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาแลว้บอกเบอร์โทรศพัท์

ของหญงิสาวที่เขาไม่เคยโทร. หาเลย หลงัจากเกดิเรื่องเมื่อแปดปีก่อน
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บราล ีสนิศลิป์

ดาราสาวซึ่งเพิ่งจะกลายเป็นเจ้าสาวหมื่นล้านไปหมาดๆ เมื่อไม่กี่วนั

ก่อนหน้านี้



บราลวีางมอืจากงานจดัแจกนัส�าหรบัน�าไปวางตามส่วนต่างๆ ของ
บ้านลง หลังจากโทรศัพท์มือถือของเธอส่งเสียงดังออกมาเป็นเพลงที่ตั้ง

โปรแกรมเอาไว้เป็นพิเศษ ซึ่งเป็นเสียงเพลงที่ท�าให้เธอไม่ต้องดูหน้าจอก็รู้

ว่าใครโทร. มา หญงิสาวหยบิโทรศพัท์มากดรบัพร้อมกบักรอกเสยีงหวาน

ลงไป 

“สวสัดคี่ะ คุณอมร”

“แหม...หนูลี เรียกเสียห่างเหินกันเลย ฉันบอกให้เรียกคุณพี่ไงล่ะ 

เราสองคนเป็นสามภีรรยากนัแล้วนะ ไม่ใช่คนอื่นไกลเหมอืนเมื่อก่อน”

“แต่เราไม่ได้...” บราลีชะงกัก่อนจะหลุดปากออกไป เธอใช้มอืหนึ่ง

ปิดโทรศัพท์แล้วหันไปเอ่ยกับบรรดาคนรับใช้ที่มาช่วยเธอตัดแต่งกิ่งก้าน

ดอกไม้อยู่ใกล้ๆ “พวกเธอมอีะไรกไ็ปท�าเถอะ ของพวกนี้เอาไว้นี่ก่อน แล้ว

ค่อยมาเกบ็”

“ค่ะคุณล”ี สาวใช้เอ่ยพร้อมเพรยีงกนั ก่อนจะพากนัลุกเดนิออกไป

ด้วยสหีน้าเสยีดายที่ไม่ได้แอบฟังเรื่องที่เจ้านายคุยกนั

๑
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“คณุพี่ มอีะไรหรอืเปล่าคะ” บราลจี�าต้องเรยีกสามอีย่างที่เขาต้องการ

พร้อมกับเหลือบมองนาฬิกาข้อมือ “เมื่อวานคุณพี่บอกว่าจะบินไปโอซากา

เที่ยวบนิสบิเอด็โมงเช้าไม่ใช่หรอืคะ นี่กใ็กล้เวลาแล้ว หรอืว่าลมือะไรคะ”

“อ้อ...พอดมีธีุระจะไหว้วานหนูลสีกัหน่อยน่ะ”

“ค่ะ” หญงิสาวรบัค�า

“หนลูจี�าคณุดารณนีชุได้ไหม คนที่มางานแต่งของเรา ที่ท�าผมสม่ีวงๆ 

ใส่ชุดราตรสีมี่วงน่ะ”

“จ�าได้ค่ะ” บราลีตอบ นึกถึงผู้หญิงที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวคนนั้น 

ขึ้นมาทนัที

“คอืคณุดารณนีชุเนี่ย เขาเป็นเจ้าของส�านกัพมิพ ์ทนีี้นกัเขยีนของเขา

อยากจะเขยีนนยิายเกี่ยวกบัเรื่องของเรา”

“เรื่องของเรา...หรอืคะ” บราลทีวนค�าด้วยความแปลกใจ

“ใช่...เรื่องของเรา เรื่องของฉนั แล้วกเ็รื่องข่าวร้ายๆ ของหนูล ีฉนั

อยากประกาศให้โลกรู้ว่าแท้จริงแล้วหนูโดนกระท�าจากสื่ออย่างไร แล้วก็

อยากจะปิดปากไอ้พวกนักข่าวไร้จรรยาบรรณด้วยที่หาว่าหนูลีมาแต่งงาน

กบัฉนักเ็พราะหวงัสมบตั”ิ

“แต่เรื่องหลงันี่กเ็ป็นความจรงินี่คะ”

“ไม่เอาน่า เรื่องนั้นฉนัเองต่างหากที่เสนอให้หนู แล้วในข้อตกลงก่อน

แต่งงาน หนูลกีไ็ม่ขอยุ่งเกี่ยวอะไรกบัทรพัย์สนิประดามขีองฉนั นอกเสยี

จาก...เอ่อ...แป๊บหนึ่งนะ”

เสียงปลายสายเงียบไปครู่หนึ่ง บราลีเข้าใจว่าสามีของเธอคงก�าลัง 

วุ่นอยู่กับธุรกิจที่รัดตัวราวกับงูเหลือมของเขา ระหว่างรอ เธอรู้สึกได้ถึง

ความอุดอูแ้ม้ห้องนี้จะเป็นห้องกว้างที่ประดบัประดาไปด้วยเครื่องเรอืนราคา

แพงลิบ จึงลุกขึ้นเดินตรงไปยังระเบียงแล้วทรุดตัวลงนั่งตรงชุดเก้าอี้ไม้ 

สขีาวสะอาด สูดกลิ่นของธรรมชาตแิละทอดสายตามองววิภูเขาอนัเขยีวขจ ี

ก่อนที่เขาจะกลบัมาอยู่ในสายอกีครั้งหลงัจากผ่านไปได้เกอืบห้านาที
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“ถงึไหนแล้วนะ” อมรเอ่ยถาม

“เรื่องของเราที่จะไปเป็นนยิายของคุณดารณนีุชค่ะ” บราลตีดัสนิใจ

ข้ามเรื่องที่คุยค้างเอาไว้ไป เพราะรู้กันแค่สองคน จึงไม่จ�าเป็นต้องอธิบาย

อะไรกนัอกีให้มากความ

“อ้อ...กอ็ย่างที่บอกแหละ คุณดารณนีุชเธอจะท�านยิายเกี่ยวกบัชวีติ

รักของเรา แล้วเธอก็จะให้นักเขียนมาสัมภาษณ์ฉัน แต่นักเขียนคนนั้น 

ดนัโทร. มานดัฉนัตอนที่ฉนัต้องไปญี่ปุ่นตั้งสปัดาห์นี่ส”ิ

“แล้วคุณพี่จะให้ฉนัท�าอย่างไรล่ะคะ”

“ฉันรับปากเขาไปแล้วว่าจะให้มาสัมภาษณ์แล้วก็นั่งเขียนนิยายที่ 

รสีอร์ต”

“ที่นี่หรอืคะ”

“ใช่...ที่รีสอร์ตนั่นแหละ เห็นว่าจะไปถึงพรุ่งนี้ ฉันอยากให้หนูลี 

ช่วยรบัรองเขาหน่อย แล้วกใ็ห้สมัภาษณ์เขาเลย เปิดบ้านพกัตดิแม่น�้าแคว

ให้เขากแ็ล้วกนันะ หลงัที่เมื่อก่อนหนูลเีคยไปพกับ่อยๆ นั่นแหละ”

“ได้ค่ะ” บราลรีบัปาก “แล้วฉนัพูดได้แค่ไหนคะ”

“อมื...กพ็ูดไปตามความจรงิ ยกเว้นเรื่องนั้นกแ็ล้วกนั”

ค�าว่า ‘เรื่องนั้น’ คือเรื่องที่เธอกับอมรรู้กันแค่เพียงสองคน และ 

เป็นสิ่งที่ระบุเอาไว้ในสัญญาก่อนแต่งอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะ 

ไม่แพร่งพรายออกไปให้ใครรู้

“ได้ค่ะ” หญงิสาวรบัค�า “ว่าแต่นกัเขยีนคนนั้นเป็นใครหรอืคะ”

“อ้อ...เขาชื่อเปลวเทยีน”

“ค่ะ...แล้วหน้าตาเป็นอย่างไรคะ” บราลเีอ่ยถาม เพราะไม่ค่อยได้อ่าน

นวนิยายสักเท่าไหร่ จะอ่านก็แต่เฉพาะบทละครเรื่องที่จะแสดงเท่านั้น  

แล้วส่วนใหญ่ก็เป็นบทประพันธ์ประเภทดรามาซึ่งเป็นแนวที่เธอถนัดของ 

นกัเขยีนรุ่นใหญ่ซึ่งเป็นที่รู้จกักนัดใีนแวดวงคนท�าละครประเภทนี้

“อมื...เขาเรยีกขึ้นเครื่องแล้ว” ปลายสายเอ่ยอย่างร้อนใจ “ที่ตูห้นงัสอื
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ในห้องสมุดมีผลงานของเปลวเทียนอยู่ครบชุด ทุกเล่มมีรูปของเขาอยู่ที่ 

ท้ายเล่ม หนูลไีปหยบิดูกแ็ล้วกนันะ ฉนัไปละ”

ไม่ทนัที่เธอจะกล่าวอ�าลา สญัญาณโทรศพัท์กถ็ูกตดัไป บราลถีอน

หายใจก่อนจะวางโทรศพัท์ไว้บนตกั จากนั้นกน็ั่งเล่นชมธรรมชาต ิฟังเสยีง

น�้าไหลอกีครูใ่หญ่ ก่อนจะเดนิกลบัเข้าไปในบ้านพกัแล้วออกจากห้องนั่งเล่น

เดนิไปจนถงึห้องสมุดซึ่งอยู่อกีปีกหนึ่งของบ้าน

อมรเป็นคนชอบอ่านหนงัสอื ที่บ้านทุกหลงัมกัจะมหี้องสมุดส�าหรบั

ให้เขาขลุกตัวอยู่เวลาว่างจากงาน บนชั้นหนังสือที่ท�ามาจากไม้สักมีหนังสือ

หลากหลายแนว รวมทั้งงานเขยีนของนกัเขยีนที่ใช้นามปากกาว่า ‘เปลวเทยีน’ 

ด้วย

บราลงีมึง�าอย่างนกึทึ่งเมื่อเหน็ชื่อนั้นเรยีงเป็นแถวยาวเหยยีดราวยี่สบิ

กว่าเล่ม และชื่อเรื่องแต่ละเล่มนั้นก็พาให้คิ้วของเธอขมวดมุ่นด้วยความ 

ฉงนฉงาย

“สารวตัรแดนเถื่อน มาเฟียเลอืดอสีาน นกัฆ่าพนัธุอ์�ามหติ...อะไรกนั

เนี่ย เรื่องเรากับคุณอมรมันไม่ได้บู๊ล้างผลาญขนาดต้องให้คนที่เขียนเรื่อง

พวกนี้มาเขยีนให้สกัหน่อย”

หญงิสาวส่ายหน้า ก่อนจะใช้นิ้วจิ้มไปบนด้านบนของสนัหนงัสอืเล่ม

ขวาสดุ เพราะอมรมกัจะเรยีงล�าดบัความใหม่เก่าของหนงัสอืจากซ้ายไปขวา

เสมอ จากนั้นกอ็่านชื่อเรื่องที่สนัปก

“บนิแหลกแจกกระสนุ” เธอท�าหน้าเบ้ “ยี้...ชื่อเรื่องแบบนี้กม็คีนหยบิ

อ่านด้วยเหรอ”

แต่เมื่อบราลีดึงหนังสือเล่มนั้นออกมาดูปก เธอก็ถึงบางอ้อ เพราะ 

ชื่อเรื่องเมื่อครูน่ั้นเมื่อมาเทยีบกบัค�าว่าเปลวเทยีนกด็เูหมอืนจะเลก็กระจริดิ

ไปเลย ดเูผนิๆ เหมอืนกบัเรื่องนี้จะชื่อเรื่องเปลวเทยีนเสยีด้วยซ�้า นั่นกแ็สดง

ว่าคนที่ซื้อหนงัสอืเล่มนี้คงไม่ได้สนใจชื่อเรื่องสกัเท่าไหร่ จดุขายของมนัน่าจะ

เป็นชื่อผู้แต่งกบัรูปแบบปกที่สะดุดตาเสยีมากกว่า
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หญงิสาวมองดปูกซึ่งเป็นรปูเครื่องบนิรบสมยัโบราณก่อนจะส่ายหน้า

ด้วยความไม่เข้าใจ

“บ้าจงัเลย แล้วเรื่องของฉนัมนัจะชื่ออะไรกนัล่ะเนี่ย”

บราลีตัดสินใจไม่เปิดหน้าสุดท้ายในทันที เพราะเริ่มอยากจะรู้ว่า  

ผูเ้ขยีนที่ใช้นามปากกาว่าเปลวเทยีนคนนี้จะมสี�าบดัส�านวนอย่างไร ถงึขนาด

ที่อมรต้องมีเก็บครบชุดอยู่ในห้องสมุดส่วนตัวแทบจะทุกบ้าน อีกอย่าง 

คณุเปลวเทยีนอะไรนี่กจ็ะมาถงึตั้งพรุง่นี้ ยงัมเีวลารูจ้กัหน้าค่าตาเขาอกีนาน 

คดิดงันั้นเธอจงึถอืหนงัสอืเล่มนั้นไปที่โต๊ะท�างานตวัใหญ่ ทรุดตวัลงนั่งบน

เก้าอี้พนักสูงบุนวมน่านอนเสียมากกว่านั่งอ่านหนังสือ ก่อนจะวางหนังสือ

เล่มหนานั้นลงบนโต๊ะและเริ่มอ่านมนั

ใช้เวลาเพียงครึ่งชั่วโมง เธอก็อ่านหนังสือมาได้เกือบครึ่งเล่มแล้ว 

และรู้สกึว่านกัเขยีนคนนี้มสีไตล์การเขยีนที่น่าตดิตามทเีดยีว เขาเป็นคนใช้

ภาษาดี ในขณะเดียวกันก็กระชับไม่เยิ่นเย้อ เดินเรื่องเร็วและมีจุดที่ท�าให้

เธอไม่สามารถปิดหนงัสอืลงได้เมื่อจบบท 

และที่ส�าคัญกว่านั้น เวลาเธออ่านเรื่องนี้แล้ว รู้สึกเหมือนว่าตัวเอง

คอืนางเอกเรื่องนี้กไ็ม่ปาน

ทว่าหลังจากอ่านมาจวนจะครึ่งเล่ม เธอกลับรู้สึกเหนื่อยและอยาก 

จะพัก เพราะอ่านไปอ่านมาก็เหมือนตัวเองเข้าไปบู๊อยู่ในสงครามเข้าจริงๆ 

ท�าให้แม้ว่ายงัสนกุกบัเรื่องราวอยูก่ต็าม แต่คงถงึเวลาต้องไปท�าอย่างอื่นบ้าง

เสยีแล้ว ไม่อย่างนั้นคงหวัใจวายตายคาโต๊ะแน่ๆ

“ก่อนนอนค่อยอ่านต่อก็แล้วกัน” บราลีพึมพ�า ก่อนจะเอื้อมมือไป 

เปิดกล่องไม้ส�าหรับเก็บที่คั่นหนังสือ แล้วหยิบที่คั่นหนังสือรูปผีเสื้อสีทอง

อร่ามมาเสียบเอาไว้ตรงหน้าที่อ่านค้างอยู่ จากนั้นก็พลิกไปยังด้านในของ 

ปกหลงัเพื่อดูหน้าคนแต่งเสยีหน่อย

ทว่า...ใบหน้าของนักเขียนนามปากกาเปลวเทียนกลับท�าให้ความ

เหนื่อยล้าจากการรบในหนังสือนั้นหายไปเป็นปลิดทิ้ง ดวงตากลมของเธอ
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เบิกกว้างด้วยความตะลึงลาน เพราะแทนที่นักเขียนคนนี้จะมีอายุรุ่นราว

คราวเดยีวกบัสามขีองเธออย่างที่เธอจนิตนาการไว้ กลบักลายเป็นชายหนุม่

หน้าตาคมสนั มหีนวดเคราหรอ็มแหรม็คุ้นตา

“นี่มนักวนินี่นา”

กวินยังคงก�าโทรศัพท์มือถือของตัวเองแน่นอยู่ที่ระเบียงหลังบ้าน 
ดวงตาของเขาเหม่อมองข้ามท้องนาเขียวขจีไปไกลแสนไกล ภาพวงหน้า 

ของเดก็สาวคนหนึ่งปรากฏเด่นชดัอยูบ่นท้องฟ้าสคีรามเหนอืรวงข้าวที่ก�าลงั

ตั้งท้อง

‘ผมต้องไปญี่ปุ่นหนึ่งสปัดาห์น่ะสคิรบั’ 

เสยีงของอมรยงัก้องวนเวยีนอยู่ในสมองของเขา 

‘เอาอย่างนี้ก็แล้วกัน ผมจะให้คุณไปสัมภาษณ์ภรรยาของผมที่ 

รสีอร์ตเมอืงกาญจน์ก่อนกแ็ล้วกนั ผมจะเปิดบ้านพกัให้คณุจะอยูส่กัสปัดาห์ 

รอจนกว่าผมกลบัมาดไีหม ผมไม่คดิตงัค์’

ทีแรกเขาคดิว่าจะหลีกเลี่ยงการเจอบราลีด้วยการขอสัมภาษณ์อมร

เพียงคนเดียว แต่เจอค�าตอบอย่างนี้ของอีกฝ่ายก็ท�าให้เขาคิดอะไรไม่ออก 

และจ�าต้องรบัปากไป 

ชายหนุ่มส่ายหน้าด้วยความเสียดาย เป็นเพราะงานต้นฉบับที่จะ 

ต้องส่งให้แก่นิตยสารกรุงเทพมหานครแท้ๆ ที่ท�าให้เขาโทร. ไปหาเจ้าพ่อ

อสงัหารมิทรพัย์ช้าเกนิไป ผลกเ็ลยลงเอยด้วยการที่เขาจะต้องไปสมัภาษณ์

บราลเีพยีงคนเดยีวแทน

นักเขียนหนุ่มถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วง ครั้นจะเลิกล้ม

โครงการมันก็ไม่ใช่วิสัยของเขา เนื่องจากรับปากกับดารณีนุชเอาไว้แล้ว  

และทางอมรก็จัดแจงทุกอย่างเสียดิบดีด้วยการบอกว่าจะเปิดบ้านพัก 

รมิแม่น�้าแควให้เขาพกัฟรโีดยไม่จ�ากดัเวลาเสยีอกี

ชายหนุ่มเหลือบดูปฏิทินในโทรศัพท์ก่อนจะถอนหายใจออกมา 
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อกีครั้ง นบัจากวนันี้จนถงึเดดไลน์ที่ต้องส่งต้นฉบบั กเ็หลอือกีแค่สองเดอืน 

หากไม่เริ่มไปเกบ็ข้อมูลเอาไว้ คงจะเขยีนงานออกมาไม่ทนัเวลาเป็นแน่

กวินกดโทรศัพท์อีกครั้ง โทร. ไปหาลูกพี่ลูกน้องเพื่อให้มาอยู่ดูแล

มารดาเหมือนครั้งที่เขาได้บรรจุเป็นครูที่ต่างจังหวัด ก่อนจะขึ้นไปบน 

ห้องนอนแล้วเก็บเสื้อผ้าส�าหรับหนึ่งสัปดาห์บรรจุลงในกระเป๋าเดินทาง 

เตรยีมพร้อมส�าหรบัการเดนิทางไปกาญจนบุรใีนเช้าวนัพรุ่งนี้

ระหว่างนั้นมารดาเขาเปิดประตูเข้ามาพร้อมกาแฟหอมกรุ่น เมื่อ 

เหน็เขาก�าลงัง่วนอยู่กบักระเป๋าใบใหญ่จงึร้องถามด้วยความสงสยั

“จะไปไหนหรอืวนิ”

“กาญจนบุรนี่ะครบั ว่าจะไปหาข้อมูลเขยีนนยิายนดิหน่อย”

มารดาเลิกคิ้ว วางกาแฟบนโต๊ะแล้วเดินมาทรุดตัวลงนั่งบนเตียง 

ข้างๆ เขา 

“อะไรกนั เพิ่งปิดต้นฉบบัไปไม่ใช่หรอื ทุกทเีหน็พกัเป็นเดอืนๆ กว่า

จะเริ่มเรื่องใหม่”

“งานนี้เร่งน่ะครับแม่ พี่ท็อปเขาอยากให้ออกกลางเดือนมิถุนายน

ครบั”

“อ้อ...คราวนี้ไประห�่าที่เมืองกาญจน์เหรอ” มารดาเอ่ยแซ็ว เพราะ

รู้สกึขดัใจกบัชื่อเรื่องแต่ละชื่อของเขา บ่นโอดโอยอยู่ประจ�าว่าฟังแล้วหวัใจ

จะวาย

“เปล่าหรอกครบั” เขาปฏเิสธกลั้วหวัเราะ “คราวนี้เป็นแนวชวีประวตัิ

น่ะครบั”

“ชวีประวตั”ิ คณุแม่ทวนค�า “เอาประวตัคินมาแต่งเป็นนยิายอย่างนั้น

หรอื”

“ใช่ครบั” กวนิพยกัหน้า “พี่ทอ็ปบอกว่าอยากให้ผมลองอะไรใหม่ๆ 

ดูน่ะครบั”

“อืม...ก็ดีนะ ลองเปลี่ยนแนวดูบ้าง เขียนซ�้าๆ เดิมคนอ่านเขาจะ 
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จับทางได้เสียเปล่าๆ” มารดาเอ่ยอย่างเห็นดีเห็นงามด้วย ก่อนจะเอ่ยถาม

ค�าถามที่เขาหวั่นเกรงว่าท่านจะถามขึ้นมา “แล้วนี่จะเขยีนประวตัใิครกนัล่ะ 

แม่รู้จกัไหม”

ชายหนุม่ชะงกัไป ก่อนจะเอ่ยอ้อมแอ้มด้วยน�้าเสยีงเบาหววิ “ประวตัิ

คุณอมร เจ้าของเครอืจตุรงค์กรุ๊ปครบั”

คราวนี้หญิงสูงวัยอึ้งไปบ้าง กวินหยุดพับเสื้อแล้วเงยหน้าขึ้นมอง

มารดา สหีน้าของท่านท�าให้เขารู้ว่าท่านรู้จกัอมรอย่างแน่นอน 

กใ็ครบ้างล่ะที่ไม่รูจ้กั เพราะหลงัจากชายวยัทองคนนั้นประกาศหมั้น

กบัดาราสาวผูเ้คยเป็นเจ้าหญงิแห่งวงการบนัเทงิ ทั้งอมรและเธอกก็ลายเป็น

ที่จับตามองของสื่อทุกแขนง จนกระทั่งดาราสาวผู้ตกอับคนนั้นกลายเป็น 

เจ้าสาวหมื่นล้านไปเมื่อไม่ถงึสองเดอืนมานี้

“คุณอมร ที่เพิ่งแต่งงานกบั...” มารดาชะงกัไปชั่ววนิาทหีนึ่ง ก่อนจะ

เอ่ยถามต่อด้วยน�้าเสยีงเบาหววิ “หนูลนี่ะหรอืลูก”

“ครบั” กวนิก้มศรีษะลง ซ่อนสหีน้าสะเทอืนใจไม่ให้มารดาเหน็

“แล้ว...”

“ไม่ต้องห่วงหรอกครับแม่” เขาเอ่ยขัดขึ้น พยายามท�าน�้าเสียงให้

ปรกติและพับเสื้อเก็บลงกระเป๋าต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง “ลีแต่งงานมี

ครอบครวัไปแล้ว แล้วเรากไ็ม่ได้พบกนัเจด็แปดปีแล้วมั้ง ความรู้สกึเดมิๆ 

มนัคงเปลี่ยนไปหมดแล้วละครบั”

หญิงสูงวัยมองเขาด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความอาทร ก่อนจะ 

ถอนหายใจออกมาเบาๆ แล้วเอื้อมมอืมาลูบศรีษะเขา

“แม่ไม่ได้ห่วงความรู้สกึของหนูลหีรอกนะ เธอแต่งงานมคีรอบครวั

แล้ว จิตใจก็คงจะเปลี่ยนไปอย่างที่วินว่านั่นแหละ แต่ที่แม่เป็นห่วงคือ...” 

มารดามองเขาด้วยแววตาอาทร “แม่ห่วงความรู้สกึของวนิมากกว่า”

“ท�าไมหรือครับแม่” เขาหัวเราะฝืนๆ “มันก็ผ่านมานานแล้ว ผม 

เลกิคดิไปแล้วละครบั”
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“จรงิเหรอ”

“จรงิสคิรบั” กวนิรบัค�าหนกัแน่น แต่ภายในใจกลบัรู้สกึโหวงเหวง

ชอบกล

“ถ้าจรงิ แล้วท�าไมป่านนี้ยงัไม่มใีครอื่นล่ะ”

นกัเขยีนหนุ่มอึ้งไปเมื่อถูกถามค�าถามแทงใจด�าเข้าให้ 

“ผม...เอ่อ...ยงัหาคนที่ใช่ไม่เจอต่างหากล่ะครบั”

“แม่ก็ไม่เห็นวินไปหาใครที่ไหนนะ หมกตัวอยู่แต่กับเครื่องคอม- 

พวิเตอร์เขยีนนยิายเท่านั้น”

กวนิหวัเราะกลบเกลื่อนความจนแต้มของตวัเอง ก่อนจะดงึมอืมารดา

มากุมเอาไว้ “ผมไม่เป็นไรจรงิๆ ครบัแม่ ไม่อย่างนั้นผมคงไม่รบัท�างานนี้

หรอก”

“กแ็ล้วที่รบัท�างานนี้เพราะท�าใจได้แล้ว หรอืว่าอยากเจอหนูลอีกีกนั

แน่ล่ะ”

เป็นอกีค�าถามหนึ่งที่ท�าเอากวนิถงึกบัสะอกึ เขาไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้า

ขึ้นสบตามารดา ท�าได้เพียงถอนมือกลับมาพับเสื้อผ้าเก็บใส่กระเป๋าต่อไป

เท่านั้น ก่อนจะเสพูดเรื่องอื่นในฉบัพลนั

“เดี๋ยวพรุ่งนี้น้องต่ายจะมาอยู่เป็นเพื่อนแม่นะครบั”

“วิน” มารดาร้องเรียกเขาด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยความห่วงใยจนเขา

ต้องเงยหน้าขึ้นมองท่าน ดวงตาที่ท่านมองมานั้นเตม็ไปด้วยความอาทรต่อ

เขาเสมอ

“ผมไม่เป็นไรหรอกครบัแม่ เชื่อผมเถอะ”

ผู้เป็นมารดามองเขาอย่างพินิจ ก่อนจะถอนหายใจแล้วเอื้อมมือมา

ลูบศรีษะของเขาอกีครั้ง

“ถ้าวนิเชื่ออย่างนั้น แม่กข็ออวยพรให้ลกูท�าส�าเรจ็เหมอืนทกุครั้งนะ”

“ขอบคุณครบัแม่” เขายกมอืพนมแล้วกราบลงแทบตกั

“แต่ก่อนไป แม่ขออะไรสกัอย่างได้ไหม”
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“อะไรครบั”

มารดาแย้มยิ้ม บบีมอืของเขาเบาๆ 

“คนืนี้ลองนอนทบทวนดู แล้วตอบค�าถามตวัเองให้ได้ว่าที่ไปหาหนูลี

คราวนี้นี่ เพราะงานหรอืเพราะ...หวัใจ”

บราลีในชุดนอนแบบไนต์กาวน์กึ่งนั่งกึ่งนอนอยู่บนเตียงกว้างใหญ่  
ที่ใหญ่เสยีจนท�าให้เธอรูส้กึเหมอืนกบัตวัเองก�าลงัถูกลอยแพอยูก่ลางมหาสมทุร 

ทองค�าอนักว้างใหญ่ไพศาล

ในมือของเธอมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่ง หน้าปกเป็นรูปเครื่องบินรบ

โบราณซึ่งหลังจากเธออ่านไปครึ่งเล่มเมื่อตอนเช้าก็พบว่ามันเป็นเครื่องบิน

รบในสมยัสงครามโลกครั้งที่สองนั่นเอง แต่นั่นไม่ใช่ประเดน็ส�าคญัที่ท�าให้

เธอต้องหยบิหนงัสอืเล่มนี้จากห้องสมดุส่วนตวัของสามมีาไว้ที่ห้องนอนของ

ตวัเองในค�่าคนืนี้

แต่เป็นเพราะผู้แต่งที่ใช้นามปากกาว่า เปลวเทยีน นั่นต่างหากล่ะ

เธอไม่ได้เห็นใบหน้าคมเข้มนี้นานเท่าไหร่แล้วนะ อืม...สักเจ็ดหรือ

แปดปีได้แล้วละสิ

หญิงสาวถอนหายใจ ก้มลงเปิดปกหลังด้านในดูใบหน้ารูปเหลี่ยม 

ที่มีหนวดและเคราบางๆ ประดับอยู่ด้วยความรู้สึกหวานหวามชอบกล  

กาลเวลาท�าให้เธอคิดว่าความรู้สึกเช่นนี้มันจะจางหายไปแล้ว แต่เมื่อเธอ 

เหน็ใบหน้าของเขาอกีครั้ง เธอกลบัพบว่า...ไม่ใช่เลย 

บราลีใช้ปลายนิ้วลูบไล้ใบหน้าเขา ความรู้สึกแบบหนุ่มสาวมันยิ่ง

ทวีคูณขึ้นมากด้วยซ�้า เมื่อมันผสมผสานกับความคิดถึงที่ยังคงเจืออยู่ใน

หัวใจของเธออยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ถ้าได้พบตัวจริงอีกครั้งล่ะ เธอจะท�าหน้า

อย่างไรกัน ในเมื่อเธอเองก็มีสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไปจากเดิมอย่าง 

สิ้นเชงิแล้ว

แล้วตอนนี้ล่ะ...เขาคนนั้นจะมีสถานะทางสังคมเปลี่ยนแปลงไป
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อย่างไรบ้าง

บราลีถอนหายใจ ก่อนจะปิดหนังสือลงแล้วกอดมันเอาไว้แนบอก 

ประหนึ่งว่าก�าลังกอดผู้เขียนหนังสือเล่มนี้เอาไว้ด้วยความคิดถึงอย่าง 

สุดซึ้ง...

‘เราเลกิกนัเถอะ’

เสยีงของกวนิผดุขึ้นมาลอยวนเวยีนอยูใ่นสมองของเธอ เสยีงตดัรอน

ของเขาสะกดิน�้าใสๆ ที่หล่อเลี้ยงดวงตาอยู่ก่อนแล้วให้ไหลลงมาอาบแก้ม

‘ไม่ได้นะคะวิน คุณจะมาบอกเลิกลีทางโทรศัพท์แบบนี้ไม่ได้นะคะ 

เราต้องคุยกนั’

‘ไม่...ทุกอย่างมนัจบลงแล้วล’ี

‘ท�าไมคะ บอกเหตุผลมาส’ิ

‘ผมขอให้คุณประสบความส�าเรจ็บนเส้นทางของคุณ...ลาก่อน’

กวินไม่บอกเหตุผลใดๆ ทั้งสิ้น ก่อนจะตัดสายทิ้งอย่างไม่มีเยื่อใย 

เสียงสัญญาณขาดที่ดังซ�้าไปซ�้ามานั้นราวกับเสียงค�ารามของปีศาจร้าย 

ที่ก�าลงักระหน�่าค้อนทุบหวัใจของเธอซ�้าแล้วซ�้าเล่า

เธอผิดอะไร...นั่นเป็นค�าถามที่วนเวียนอยู่ในสมองของเธอนับจาก 

วนันั้น

อะไรกนันกัหนาหรอื ที่ท�าให้เขาตดัสนิใจโทร. มาบอกเลกิเธอ แล้ว

หลบลี้หนหีน้าเธอไปไกลจนสุดชายแดน

หลายครั้งเหลือเกินที่เธอคิดจะเดินทางไปถามเขาด้วยตัวเอง แต่ 

ด้วยควิงานที่รดัตวัท�าให้เธอไม่มเีวลาปลกีตวัไปท�าอย่างที่ใจต้องการได้ จน

กระทั่งความกลัวเริ่มก่อตัวโอบล้อมหัวใจเธอ ขังความกล้าที่จะเผชิญหน้า

กบัเขา ปิดกั้นความกล้าที่จะถามหาเหตผุลจากเขาเอาไว้ให้อยูแ่ต่เพยีงภายใน

โพรงอก ท�าให้ทุกครั้งที่เธอมีเวลาว่างจากงาน เธอต้องใช้เวลาไปกับการ

ตัดสินใจว่าจะก้าวออกจากประตูบ้านพร้อมกระเป๋าเสื้อผ้าและเดินทางไป

ถามเหตุผลจากเขาดหีรอืไม่ แต่ทุกครั้งมนักลบัลงเอยด้วยความขลาดเขลา 
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และสรุปจบลงตรงที่เธอเองต้องกลับมาหมกตัวอยู่แต่บนเตียง ทิ้งเวลา 

ในวนัหยุดอนัน้อยนดิไปอย่างเปล่าประโยชน์

หลังจากนั้นเป็นปี เธอก็ทุ่มเทให้แก่งานการแสดงเพื่อลืมความรู้สึก

เหล่านั้นไป ทุกวินาทีของเธอจึงมีแต่งานกับงาน ไม่ว่าจะเป็นละคร งาน 

พรีเซนเตอร์โฆษณา หรืองานอีเวนต์ต่างๆ ดวงเรื่องงานของเธอดูจะพุ่ง

พรวดสวนทางกับเรื่องความรักที่เริ่มด�าดิ่งลงในหุบเหวหัวใจอันลึกล�้ายาก

หยั่งถงึ

ช่วงเวลาแปดปีที่คร�่าหวอดอยูใ่นวงการ มชีายหนุม่เข้ามาตามจบีเธอ

มากหน้าหลายตา ซึ่งก็มีทั้งพระเอก ดาวร้าย นายแบบ และหนุ่มไฮโซ 

ทั้งหลาย ไม่เว้นแม้กระทั่งชายแก่มฐีานะดทีี่ส่งคนมาทาบทามเธอให้ไปเป็น

เมยีน้อย แต่ก�าแพงหวัใจที่เธอก่อขึ้นจากความผดิหวงัท�าให้พวกเขาเหล่านั้น

มอีนัต้องเลกิรากนัไปเอง

ชื่อของบราลกีลายเป็นเจ้าหญงิของวงการ เพราะไม่เคยมข่ีาวฉาวใดๆ 

มากล�้ากรายชื่อเสยีงของเธอเลยแม้แต่น้อย จนกระทั่งเกดิเรื่องไม่ดไีม่งาม

กบัเธอเมื่อปีที่แล้ว 

มันเป็นเหตุการณ์ที่ท�าให้เส้นทางในสายอาชีพของเธอต้องมาพบ 

จุดดับอย่างที่เธอเองก็คาดไม่ถึง เมื่อดารารุ่นพี่ซึ่งเล่นเป็นแม่ของเธอใน

ละครที่ก�าลังถ่ายท�ามาชักชวนให้ไปร่วมงานวันเกิดที่ผับแห่งหนึ่ง บราล ี

จ�าต้องไปอย่างเสยีมไิด้ เพราะดารารุ่นพี่คนนั้นใจดกีบัเธอตลอดเวลาที่อยู่

ในกองถ่าย เมื่อถูกรบเร้าหนักเข้า เธอก็เลยต้องยอม แต่ยังต่อรองว่าจะ 

ต้องกลบัเรว็หน่อย เพราะมคีวิต้องไปถ่ายปกนติยสารที่หวัหนิในวนัรุ่งขึ้น 

หารูไ้ม่ว่า...ดารารุน่พี่คนนั้นเป็นเอเจนต์ส่งหญงิสาวให้แก่เศรษฐเีฒ่า

ตัณหากลับหลายต่อหลายคน และเธอเองก็ติดกับเจ้าหล่อนเข้าอย่างจัง  

ทั้งๆ ที่ระวังตัวแล้ว แต่วันนั้นดันเผลอไผลหลงเชื่อลิ้นสาลิกาของดารา 

คนนั้นจนหลวมตวัดื่มน�้าส้มไปหนึ่งแก้ว

น�้าส้มแก้วนั้นเองที่ท�าให้บราลีรู ้สึกร้อนวูบวาบหลังจากดื่มไปได้ 
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สักพัก สมองรู้สึกเบลอๆ ควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้ จ�าได้แต่ว่ามีชายแก ่

คนหนึ่งรปูร่างทว้มหน้าตาหื่นกระหายมาประคองเธอ พยายามพาออกจาก

ผบัแห่งนั้นตามค�าแนะน�าของดาราสาวเจ้าของวนัเกดิ

ทว่าโชคของเธอกย็งัไม่ร้ายถงึขดีสดุ เมื่อจู่ๆ แสงไฟในผบักส็ว่างวาบ

ขึ้น ก่อนจะมีต�ารวจมากมายกรูกันเข้ามาเพื่อจับปาร์ตียาอี โชคดีของเธอ 

ที่ต�ารวจพวกนั้นช่วยเธอให้พ้นจากการต้องเสยีพรหมจรรย์ แต่...หลงัจาก

ต�ารวจตรวจปัสสาวะของเธอแล้ว ปรากฏว่าในร่างกายของเธอมสีารเสพตดิ 

และในเช้าวนัต่อมา ชื่อของเธอกป็รากฏหราอยูบ่นหน้าหนงัสอืพมิพ์ทกุฉบบั

ว่า...

เจ้าหญิงแห่งวงการใจแตก ร่วมปาร์ตียาอี และพัวพันกับวงการค้า

เนื้อสด

ถึงแม้มันไม่ใช่ความจริงก็ตาม และท้ายที่สุดแล้วเธอพิสูจน์ความ

บริสุทธิ์ต่อศาลได้ แต่ทุกอย่างก็พังทลายลงไปเรียบร้อยตั้งแต่วันแรกที่มี

การพาดหวัข่าวหน้าหนึ่งแล้ว เพราะกว่าข่าวฉาวครั้งนี้จะซาลงกเ็ล่นเอาผ่าน

ไปหลายเดอืน แถมในโลกโซเชยีลเนต็เวริ์กยงัมกีารต่อเสรมิเตมิแต่งละเลง

สสีนัให้ชื่อเสยีงของเธอเละเทะยิ่งขึ้นราวกบัไฟลามทุ่ง

ทว่า...ข่าวที่เธอพ้นข้อกล่าวหาทั้งปวงกลับกลายเป็นกรอบเล็กๆ ที่

ไม่มใีครสนใจจะอ่าน

ปีที่แล้วเกอืบทั้งปีจงึกลายเป็นปีแห่งหายนะของเธอ บราลถีกูเจ้าของ

งานยกเลิกงานเกือบหมด ละครที่ถ่ายค้างไว้ถูกดอง บางเรื่องที่ถ่ายท�าไป

ฉายไปกเ็ล่นเปลี่ยนคนแสดงเอาดื้อๆ โดยให้นางเอกของเรื่องประสบอบุตัเิหตุ

จนต้องผ่าตัดแปลงโฉมหน้าเสียใหม่ กลายเป็นนักแสดงสาวดาวรุ่งอีกคน 

มาแสดงแทน และอีกหลายเรื่องที่รอเปิดกล้องอยู่ก็ถูกเปลี่ยนตัวนางเอก

อย่างกะทนัหนั โฆษณาหลายตวัของเธอถูกถอดออกจากจอแก้ว 

เมื่องานหายเงินก็หด มิหน�าซ�้าเจ้าของสินค้าบางตัวก็ยังยื่นฟ้องร้อง

ค่าเสยีหายจากเธออกี โทษฐานที่เธอไม่รกัษาภาพลกัษณ์เจ้าหญงิแห่งวงการ
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เอาไว้ ไหนจะค่าผ่อนบ้าน ผ่อนคอนโดมิเนียม ผ่อนรถ ทุกอย่างประดัง 

เข้ามาจนท�าให้เงินที่สะสมมาตั้งแต่เริ่มเข้าวงการร่อยหรอลงไปทุกขณะ  

แต่เคราะห์ของเธอกด็เูหมอืนจะยงัไม่สิ้นสดุ เมื่อต้องน�าเงนิส่วนหนึ่งไปรกัษา

มารดาที่เครยีดจนร่างกายอ่อนแอ ท�าให้โรคร้ายรุมเร้าเข้ามาอกี

เส้นทางสายบนัเทงิของบราลจีงึถงึจุดจบลงในที่สุด

บราลเีริ่มหนัหน้าเข้าวดั ถอืศลีกนิมงัสวริตัติามค�าแนะน�าของเพื่อน

ดาราที่ยงัหวงัดตี่อเธออยู่ และวดัที่เธอมกัจะไปถอืศลีกค็อืวดัดงัในจงัหวดั

กาญจนบุรี ซึ่งเป็นที่ที่เธอได้พบกับอมร มหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย ์

ที่เพิ่งจะหย่าขาดจากภรรยาที่อยู่กินกันมาถึงยี่สิบปี จนกระทั่งในที่สุด 

ความสัมพันธ์ของเธอกับเขาก็น�ามาสู่การแต่งงานอันหรูหราอลังการเมื่อ 

สองเดอืนก่อน

และนั่นกน็�ามาซึ่งการที่เธอจะได้พบกบักวนิอกีครั้งหนึ่ง หลงัจากอมร

ต้องการจะแก้ข่าวให้เธอผ่านทางสื่อหลายแขนง ไม่ว่าจะเป็นนติยสารกอสซปิ 

หนังสือพิมพ์บันเทิงหลายฉบับที่เป็นเพื่อนฝูงกับเขา รวมไปถึงโพรเจกต์

นวนิยายของดารณีนุช ซึ่งมี เปลวเทียน หรือ กวิน อภิธาน คนรักเก่า 

ของเธอเป็นผู้ถ่ายทอดเรื่องราวนั่นเอง



กวนิขบัรถไปตามทางหลวงหมายเลข ๓๒๓ ด้วยจติใจที่เตม็เป่ียม
ไปด้วยความว้าวุ่นอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน หลายครั้งที่เขาเหน็เครื่องหมาย

กลบัรถปรากฏเด่นหราอยูข้่างทาง กน็กึอยากจะหมุนพวงมาลยักลบัไปตาม

ทิศทางของลูกศรที่โค้งงอนั้น มันท�าให้เขาถึงกับนึกสงสัยว่าเขาตัดสินใจ 

ถูกหรอืผดิกนัแน่ที่รบังานนี้

แต่จนแล้วจนรอดเขากไ็ม่ได้กลบัรถ รถแฮตช์แบก็สญัชาตญิี่ปุน่ของ

เขายังมุ่งหน้าต่อไปตามทางหลวงอย่างไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งได้ เขาระบาย

ลมหายใจออกมาอย่างยอมจ�านนต่อตวัเอง พลางนกึไปถงึค�าถามของมารดา

เมื่อวานนี้ขึ้นมา

‘คนืนี้ลองนอนทบทวนดู แล้วตอบค�าถามตวัเองให้ได้ว่าที่ไปหาหนูลี

คราวนี้นี่ เพราะงานหรอืเพราะ...หวัใจ’

หลงัจากได้ยนิค�าถามนั้น กวินคิดทบทวนหาค�าตอบอยู่เกอืบตลอด

คืนว่าการเดินทางในวันนี้เกิดขึ้นเพราะหน้าที่หรือเพราะหัวใจร�่าร้องกันแน่ 

แล้วในที่สุดเขากไ็ด้พบค�าตอบก่อนที่จะเข้าสู่ห้วงนทิราว่า...

๒
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เขายงัรกับราลอียู่ รกัอย่างไม่มวีนัเปลี่ยนแปลง รกัอย่างที่ไม่มใีคร

มาแทนที่เธอได้ แม้เขาจะเป็นคนบอกเลกิเธอเองกต็าม...

‘ไม่ได้นะคะวิน คุณจะมาบอกเลิกลีทางโทรศัพท์แบบนี้ไม่ได้นะคะ 

เราต้องคุยกนั’

‘ไม่...ทุกอย่างมนัจบลงแล้วล’ี

‘ท�าไมคะ บอกเหตุผลมาส’ิ

ชายหนุม่ถอนหายใจเฮอืกใหญ่กบัค�าถามที่ยงัตดิตรงึอยู่ในใจของเขา

ตลอดมา เขาชะลอรถจอดข้างทางอย่างนึกลังเลขึ้นมาอีกกับค�าถามที่ว่า  

ถ้าเธอถามหาเหตุผลจากเขาอกี เขาจะตอบเธอว่าอย่างไร

กวนิเอนศรีษะพงิพนกั เขาหลบัตาลง นกึย้อนไปในวนัแรกที่เจอเธอ

บราลีเป็นหญิงสาวที่สวยสดงดงามในสายตาเขา ใบหน้าของเธอ

หมดจด ริมฝีปากชมพูระเรื่อ พวงแก้มใสกระจ่าง และมีดวงตากลมโต 

ที่ส่องประกายแห่งมนตร์เสน่ห์ออกมาระยบิระยบั เป็นมนตร์เสนห์่ซึ่งไมว่า่

ชายใดก็ตามที่ได้สบตาของเธอจะต้องตกหลุมรักเธออย่างแน่นอน...ไม่เว้น

แม้แต่ตวัเขาเอง

กวินจ�าได้ว่าวันนั้นเป็นวันรับน้องปีหนึ่งของคณะครุศาสตร์ และ

บราลีถูกจับแยกจากกลุ่มเพื่อนของเธอมาอยู่กลุ่มเดียวกันกับเขา อะไร 

บางอย่างในดวงหน้าสวยหวานนั้นท�าให้เขาตดัสนิใจแนะน�าตวัออกไป ทั้งๆ 

ที่เป็นคนขี้อายกบัเรื่องพวกนี้ แต่เมื่อเธอมานั่งข้างๆ เขาแล้ว เขาจะปล่อย

โอกาสทองนี้หลุดลอยไปได้อย่างไรกนั

‘หวดัดคีรบั ผมชื่อกวนิครบั’

เธอหันมามองเขา ก่อนจะยิ้มหวานให้ ‘หวัดดีค่ะ ฉันชื่อบราล ี 

เรยีกว่าลเีฉยๆ กไ็ด้นะ แต่ห้ามเรยีกว่าบราเฉยๆ กแ็ล้วกนั’

กวนิหวัเราะ การแนะน�าตวัแบบนั้นท�าให้เขารู้สกึว่าเธอมอีารมณ์ขนั

เจืออยู่ไม่น้อย และเธอก็ไม่ได้ปิดตัวเองส�าหรับเพื่อนใหม่ นั่นจึงท�าให้เขา

กลายเป็นคู่หูของเธอในการร่วมกันฝ่าด่านอันหฤโหดต่างๆ ของรุ่นพี่จน
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เกอืบทั้งวนั

มคีนเคยบอกเขาว่า สถานการณ์คบัขนัท�าให้เกดิความสมัพนัธ์ระหว่าง

หนุ่มสาวได้ เมื่อก่อนเขาไม่เคยเชื่อ แต่วันนั้นเขากลับนึกถึงมันขึ้นมาและ

หลงเชื่ออย่างสนทิใจ ถงึแม้ว่ามนัจะเป็นสถานการณ์ที่ไม่ได้ร้ายแรงอะไรนกั 

และถกูจดัฉากขึ้นมาหลอกๆ ด้วยน�้ามอืของรุน่พี่ที่ต้องการหยอกล้อรุน่น้อง

กต็าม

ในงานเลี้ยงตอนกลางคืน บราลีกลายเป็นดาวเด่นในงาน มีคนมา 

ขอเธอเต้นร�ามากมาย เขาได้แต่เฝ้ามองเธอมีความสุขอยู่บนฟลอร์เกือบ 

ทั้งคืนด้วยความขลาดเขลาซึ่งก่อตัวขึ้นมาเงียบๆ เสียอย่างนั้น จนกระทั่ง

เป็นเธอเองที่ปลกีตวัจากคู่เต้นคนสุดท้าย แล้วเดนิตรงมาหาเขา

‘วนิจะไม่ขอลเีต้นร�ามั่งเหรอ’

เขาถงึกบัอ้าปากค้างไปหลายวนิาท ี ก่อนจะตอบค�าถามเธอด้วยคตอบ 

ที่โง่เง่าที่สุด ‘วะ...วนิเต้นร�าไม่เป็น’

บราลหีรี่ตามองเขาด้วยสหีน้าแปลกๆ ก่อนที่ในที่สดุจะยื่นมอืออกมา 

‘มา...ลจีะสอนให้’

เขาเบกิตากว้างด้วยความตกตะลงึ แต่กย็ื่นมอืออกไปจบัมอืเธอราว

ต้องมนตร์สะกด

ในวินาทีแรกที่สัมผัสมือของเธอ เขารู้ได้เลยว่านี่คือมือที่เขาไม่อาจ

ปล่อยให้หลุดไปได้ คนืนั้นเขาจงึยดึมอืของเธอเอาไว้อย่างนั้นตลอดทั้งงาน 

ท่ามกลางสายตาหมั่นไส้ของหนุ่มๆ ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรุ่นเดียวกันหรือ 

รุ่นพี่กต็าม

หลังจากงานเลี้ยงเลิกรา เขาอาสาไปส่งเธอ ทั้งคู่นั่งแท็กซี่ไปจนถึง

หน้าบ้านของหญิงสาว บ้าน...ที่ซึ่งเขาได้พบกับค�าถามที่ไม่เคยคาดฝันว่า 

จะหลุดออกมาจากรมิฝีปากแดงเรื่อน่าสมัผสัของเธอ

‘วนิมเีบอร์ไหม’

กวนิจ�าได้ว่าเขาหนัไปมองเธอหน้าเหลอหลาจนเธอหวัเราะ



36  l  ซ่ อ น ไ ว้ ใ น ก ร ง รั ก

‘ไม่เอาเบอร์รองเท้านะ ท่าทางจะใหญ่น่าดู’

กวนิยิ้มเจื่อน ก่อนจะหวัเราะออกมา แล้วบอกเบอร์โทรศพัท์ที่บ้าน

ไปด้วยท่าทางเก้อเขนิ

บราลีบันทึกเบอร์ของเขาเอาไว้ในโทรศัพท์มือถือของเธอ ก่อนจะ 

เงยหน้าขึ้นมาถามเขาด้วยสหีน้าสงสยั ‘เบอร์มอืถอืไม่มเีหรอ’

‘ไม่ม’ี เขาส่ายหน้า ‘วนิไม่มตีงัค์ซื้อหรอก’

หญงิสาวย่นจมกู ก่อนจะก้มลงหยบิเศษกระดาษจากกระเป๋าสะพาย

ขึ้นมาจดยุกยกิแล้วยื่นกระดาษแผ่นนั้นให้เขา

‘อะ...เบอร์ล’ี

กวนิรบักระดาษแผ่นนั้นมาอย่างงุนงง มองเธอโบกมอืให้แล้วหนัไป

เปิดประตูรั้ว ก่อนจะหายลบัเข้าไปในบ้านไม้กึ่งปูนสองชั้นตรงหน้า...

เสยีงแตรรถบรรทกุที่แผดดงัท�าให้กวนิสะดุง้ตื่นจากภวงัค์แห่งความ
หลงั เขาหนัไปมองตามเสยีงกพ็บว่าเป็นเสยีงแตรของรถบรรทกุสนิค้าที่เพิ่ง

แล่นผ่านไป ซึ่งส่งเสยีงเตอืนไม่ให้รถยนต์คนัหนึ่งออกจากซอยข้างหน้า

ชายหนุม่ถอนใจอกีครั้ง ก่อนจะดงึกระเป๋าสตางค์ออกมาจากกระเป๋า

กางเกงยนีตวัโปรด จากนั้นกล้็วงนิ้วเข้าไปในช่องเกบ็ของแล้วดงึซองพลาสตกิ

เลก็ๆ ออกมาดู

ในซองนั้นมรีปูถ่ายของเขากบับราลอียู ่ด้านหลงัเป็นกระดาษจดเบอร์

โทรศัพท์ที่บราลีมอบให้เขาในวันนั้น มันยังคงถูกเก็บรักษาเอาไว้อย่างด ี 

เฉกเช่นเดียวกับความรักของเขาที่มีต่อเธอ ซึ่งยังคงถูกเก็บเอาไว้ในหัวใจ

ของเขาเสมอมา 

แม้ว่าเขาจะเป็นคนบอกเลกิเธอเองกต็าม

หลายปีหลงัจากที่เขาบอกเลกิเธอ กวนิตดิตามข่าวคราวของเธอเสมอ 

เขารู้สกึมคีวามสุขที่ได้เหน็เธอประสบความส�าเรจ็ในอาชพีการงาน ชื่อของ

บราลฮีอตฮติตดิตลาด ความสามารถของเธอท�าให้เธอได้รบัรางวลัดาราน�า
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หญงิหลายต่อหลายเวท ีแต่กอ็กีหลายครั้งเช่นกนัที่การตามข่าวของเธอท�าให้

เขารู้สึกเจ็บปวด เพราะดาราสาวสวยที่มีความสามารถอย่างเธอคงไม่พ้น

ต้องมีข่าวกับหนุ่มๆ ในวงการ หนังสือบันเทิงหลายฉบับลงข่าวเธอกับ

พระเอกหนุ่มสองสามคน บางครั้งกเ็ป็นดาวร้าย หรอืแม้แต่พวกหนุ่มไฮโซ

ทั้งหลายกต็าม มนัท�าให้เขาเจบ็ปวด แม้จะได้ยนิค�าสมัภาษณ์จากปากของ

เธอเองว่าไม่ได้มคีวามสมัพนัธ์อะไรกบัคนพวกนั้นเลยกต็าม แต่ด้วยความ

รกัและความหวงแหนที่ยงัคงมอียู่เตม็หวัใจ มนักท็�าให้เขาอดคดิมากไม่ได้ 

จนกระทั่งในที่สุด ชวีติของเธอกด็ิ่งลงเหว หลงัจากต�ารวจเข้าทลาย

ปาร์ตยีาอใีนสถานบนัเทงิแห่งหนึ่งซึ่งเธอมสี่วนร่วมด้วย

ข่าวนั้นถูกละเลงสีเสียจนเละ โดยเฉพาะคอลัมน์สาวไส้ไฮโซของ 

เจ๊แจ็กกี้ที่อัดข่าวนี้อย่างหนักราวกับเคยแค้นเคืองกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อน 

ท�าเอาเขาเองกอ็ดคดิไปวบูหนึ่งไม่ได้ว่า วงการมายาคงท�าให้สาวน้อยผูส้ดใส

ร่าเริงของเขาเปลี่ยนไปแล้ว หากเขาไม่ใช่คนที่รู้จักเธอดีที่สุดตลอดระยะ

เวลาห้าปีที่คบกันแล้วละก็ เขาก็คงจะเป็นอีกคนหนึ่งที่ตราหน้าเธอว่าเป็น 

ผู้หญงิเหลวแหลกไปด้วย

ตอนนั้นเขาตัดสินใจอยู่นานกว่าจะหยิบโทรศัพท์มาโทร. หาเธอ  

หวงัจะขอโทษเธอให้ก�าลงัใจเธอให้ผ่านปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่ประดงั

ประเดเข้ามา แต่หมายเลขนั้นกลบัไม่มสีญัญาณตอบรบั ไม่ว่าเขาจะเพยีร

พยายามกระหน�่าโทร. สกักี่ครั้งกต็าม

เธอปิดเครื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ดาราสาวผู้ฉาวโฉ่หายตัวเข้า

กลบีเมฆ ไม่มใีครรู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหน และก�าลงัท�าอะไร จนกระทั่งวนัหนึ่ง 

ฟ้าก็ผ่าเปรี้ยงลงกลางใจของเขา เมื่อหนังสือพิมพ์ทุกฉบับของเมืองไทย 

พาดหวัข่าวตวัโตว่า...

อดตีเจ้าหญงิแห่งวงการบนัเทงิประกาศหมั้นกบัเจ้าสวัอมร

กวนิจ�าได้ว่าข่าวนั้นท�าให้เขาชอ็กไปหลายวนั กว่าจะตั้งตวัได้ตดิกเ็ล่น

เอาเกอืบจะส่งต้นฉบบัเรื่องระห�่ารกัท้าโลกนัตร์ไม่ทนัทเีดยีว
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ตอนนี้บราลีเปลี่ยนสถานภาพจากคนโสด กลายไปเป็นศรีภรรยา 

ของเจ้าสัวแห่งวงการรีสอร์ตและโรงแรมทั่วไทยไปเสียแล้ว หลังจากทั้งคู่

เข้าสู่ประตูววิาห์ไปอย่างยิ่งใหญ่อลงัการที่โรงแรมชื่อดงัของเจ้าสวัเอง

นักเขียนหนุ่มถอนใจเฮือกใหญ่อีกครั้ง เขาเก็บเบอร์โทรศัพท์เก่า 

ของบราลีกลับที่เดิม แล้วโยนกระเป๋าสตางค์ไปไว้บนเบาะข้างๆ ก่อนจะ

เหลือบมองกระจกมองข้าง เมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถออกจากริมถนน

แล้วมุ่งหน้าสู่จุดหมายต่อไป

บราลเีดนิกระวนกระวายไม่เป็นอนัท�าอะไรอยู่ภายในห้องรบัแขกใหญ่
ของบ้าน เธอรูส้กึตื่นเต้นไม่น้อยต่อการมาอย่างไม่คาดหวงัของกวนิในวนันี้

แน่นอน...เขาต้องรู้แน่ว่าก�าลังจะมาสัมภาษณ์ใคร เพราะใบหน้า 

และชื่อของเธอปรากฏหราอยู่บนหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับ ส่วนเขานั้นอยู่

ในมุมมืดที่เธอไม่สามารถเห็นได้ หากเมื่อวานเธอไม่ได้พลิกไปดูที่ปกหลัง

ของหนงัสอืที่เขาแต่งขึ้นมา

ท�าไมเขาถงึท�าอย่างนี้ เขากล้ามาเผชญิหน้ากบัเธอได้อย่างไร ทั้งๆ ที่

เป็นคนบอกตัดความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นลงเมื่อหลายปีก่อนโดยไม่บอก

เหตุผลเธอสกัค�า

“คนใจร้าย” หญงิสาวหลุดปากออกไปอย่างเผลอตวั

“ใครคะ” ค�าถามของแม่บ้านสูงวยัท�าให้บราลสีะอกึ

“เอ่อ...ไม่มอีะไรค่ะ” เธอปฏเิสธสหีน้าเจื่อน “ปา้ดวงมอีะไรหรอืเปลา่

คะ”

“อ๋อ...ป้าจะมาบอกว่าบ้านพกัรมิน�้าที่คณุลสีั่งให้ท�าความสะอาด เสรจ็

เรยีบร้อยแล้วน่ะค่ะ”

หญงิสาวยิ้ม พยกัหน้า “ขอบคุณค่ะ”

“ค่ะ” แม่บ้านสูงวยัค้อมศรีษะเลก็น้อย ก่อนจะหมุนตวัแล้วเดนิออก

ไปจากห้อง



ซ่ อ น ก ลิ่ น  l  39

บราลถีอนหายใจแล้วเดนิไปที่ระเบยีง เท้าแขนทั้งสองข้างกบัราวไม้

สขีาว ทอดสายตาไปยงับ้านพกัหลงัเลก็ที่อยูต่ดิรมิแม่น�้าแควด้วยความรู้สกึ

ตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก

“วนิคงลมืทุกอย่างหมดแล้ว ถงึได้มาหาลแีบบนี้ใช่ไหม”

ค�าถามนั้นท�าให้เธอหน้างอขึ้นมาโดยไม่รู้ตัว ดวงตางามวาวโรจน์ 

หวัใจเตม็ไปด้วยความโกรธเคอืง 

กวินท�าได้อย่างไร ทั้งๆ ที่เธอไม่เคยลืมวันเวลาที่มีกันและกันเลย

แม้แต่วนิาทเีดยีว แต่เขากลบัลมืทกุสิ่งทกุอย่างที่เคยท�าร่วมกนัมาด้วยความ

รกัอนัเปี่ยมล้น

หญงิสาวพ่นลมหายใจออกมาอย่างเย่อหยิ่ง ก่อนจะปลดกระดุมเสื้อ

ออกหนึ่งเม็ดจนล็อกเกตสีเงินสลักลวดลายละเอียดยิบปรากฏเด่นหรา 

อยู่เหนอืเนนิอกขาวผ่องของเธอ

บราลแีกะตะขอ ดงึสร้อยออกมาจากล�าคอระหงแล้วถอืเอาไว้ในมอื 

มนัท�าให้เธออดคดิถงึวนัเกดิปีแรกที่มเีขาอยู่เคยีงข้างไม่ได้ วนันั้นเขาให้มนั

เป็นของขวญัแก่เธอ

‘วนิเหน็มนัที่ตลาดสะพานพุทธ สวยด ี แต่ไม่ได้มรีาคาค่างวดอะไร

หรอกนะ’ กวนิเอ่ยด้วยท่าทางเก้อเขนิหลงัจากเธอแกะห่อของขวญัออก

‘ส�าหรบัล ีค่าของมนัไมไ่ด้อยู่ที่ราคาหรอก มนัอยู่ที่คนให้มากกว่าว่า

มคีวามจรงิใจขนาดไหน’ เธอจิ้มนิ้วที่หน้าอกข้างซ้ายของเขา

‘วนิจรงิใจกบัลนีะ วนิจะไม่ท�าให้ลเีสยีใจเดด็ขาด’

หญงิสาวแยกเขี้ยวเมื่อนกึถงึค�าพูดประโยคนั้นขึ้นมา 

“เฮอะ...มันก็เป็นแค่ลมปากของผู้ชายสินะ” เธอพร�่าบอกตัวเอง  

ก่อนจะก้มลงมองลอ็กเกตที่ภายในมรีปูของเธอกบัเขาด้วยความรูส้กึเสยีใจ

ที่เกบ็มนัเอาไว้กบัตวัตลอดเวลา ทั้งๆ ที่คนให้มนัมานั้นไม่ได้คดิถงึเธอเลย

แม้แต่วนิาททีี่เธอต้องการเขามากที่สุด

บราลีก�าล็อกเกตแน่น ก่อนจะหันหลังให้สายน�้าธรรมชาติแล้วเดิน
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กลับเข้าไปในห้องโถง เธอดิ่งตรงไปที่ห้องนอนของตัวเอง ทรุดตัวลงนั่ง 

หน้าตูเ้ตี้ยข้างหวัเตยีง ดงึลิ้นชกัออกมาแล้วหยบิกล่องเกบ็เครื่องประดบัมา

ใส่รหสัเปิดออก หลงัจากนั้นกแ็บมอืดูลอ็กเกตอนันั้นอกีครั้งอย่างลงัเล 

ในที่สดุเธอกต็ดัสนิใจเกบ็มนัเอาไว้ในกล่องแลว้เกบ็กลอ่งกลบัเข้าไป

ในลิ้นชัก ฝังความทรงจ�าทั้งมวลเกี่ยวกับกวินเอาไว้ให้ลึกที่สุด แม้มันจะ 

ยากมากกต็ามที

กวนิขบัรถเข้าไปจอดภายในลานจอดรถของรสีอร์ตหรรูมิแม่น�้าแคว 
เขานั่งตั้งสติหลังพวงมาลัยอยู่นานหลายนาที ก่อนจะรวบรวมความกล้า 

เปิดประตรูถออกไปยนืมองอาคารหลงัใหญ่ที่ดเูหมอืนจะท�าให้ตวัเขาเลก็ลง

ไปถนดัตา

“เอาวะ...ไหนๆ กม็าถงึที่แล้วนี่หว่า” เขาบอกกบัตวัเอง ก่อนจะเดนิ

เข้าไปในอาคารหลงันั้น

เมื่อมาถงึห้องโถงกลางซึ่งถูกจดัให้เป็นส่วนต้อนรบั พนกังานสาวสวย

คนหนึ่งกย็ิ้มให้เขาพร้อมกบัยกมอืไหว้อย่างนอบน้อม

“สวสัดคี่ะ ฟ้าอมรรสีอร์ตยนิดตี้อนรบัค่ะ”

“สวสัดคีรบั ผมกวนิครบั เป็นแขกของคุณอมร” เขาแนะน�าตวัเอง

“อ๋อ...พี่เปลวเทยีน” หญงิสาวเอ่ยอย่างนกึได้ ก่อนจะชะงกัเมื่อนกึขึ้น

ได้อกีวา่เผลอตวัตสีนทิแขกของรสีอร์ตด้วยความดใีจเช่นนั้น “อุย๊...ขอโทษ

ค่ะ คุณกวนิ”

เขายิ้มเก้อๆ “ไม่เป็นไรครบั ท�าตวัตามสบายเถอะ”

เธอยิ้มแฉ่งพร้อมกบัหวัเราะคกิคกัเมื่อเขาอนุญาต 

“แหม...ตวัจรงิหล่อกว่ารูปที่ตดิเอาไว้ในหนงัสอืเยอะเลยนะคะ”

“ขอบคุณครบั”

พนกังานสาวยิ้มให้เขาอกีครั้ง ก่อนจะหยบิเอาทะเบยีนประวตัผิูเ้ข้าพกั

มาวางบนเคาน์เตอร์ 
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“กรอกประวตัติามระเบยีบแล้วเซน็ชื่อนดิหน่อยนะคะ”

“ครบั” กวนิพยกัหน้ารบั หยบิปากกาที่รสีอร์ตเตรยีมไว้ให้มาเขยีน

ประวตัขิองตวัเองลงไป ก่อนจะเซน็ก�ากบัด้านล่างของเอกสารแล้วยื่นให้เธอ

หญิงสาวรับมันไปเก็บในลิ้นชักอย่างดี จากนั้นก็หยิบหนังสือนิยาย

เล่มล่าสุดของเขามายื่นให้เขาพร้อมรอยยิ้มพริ้มเพรา 

“อนันี้ขอลายเซน็เป็นการส่วนตวัค่ะ”

เขายิ้มอย่างยนิด ี เพราะไม่เคยปฏเิสธการให้ลายเซน็แก่แฟนๆ เลย

สกัครั้งเดยีว 

“เซน็ให้ใครดคีรบั”

“ชมพู่ค่ะ” เธอตอบ

กวินก้มลงเซ็นชื่อลงไปในหนังสือให้เธอ ก่อนจะยื่นมันคืนให้เธอ

พร้อมรอยยิ้ม “ไม่ยักรู้ว่ามีแฟนหนังสือเป็นผู้หญิงสวยน่ารักแบบนี้ด้วย 

นะครบั”

หญงิสาวยิ้มแป้นเมื่อถกูนกัเขยีนในดวงใจชม “ตอนแรกกไ็ม่ชอบอ่าน

แนวนี้หรอกค่ะ แต่พอเผลอหยบิมาอ่านแล้วกว็างไม่ลง ต้องไปตามไล่อ่าน

ของพี่ทุกเล่มเลยละค่ะ อยู่ที่บ้านเป็นตั้งๆ เลย เพิ่งรู้ว่าพี่จะมาเมื่อเช้านี้เอง 

ไม่งั้นหอบมาให้เซน็แล้ว ดนีะที่พกเล่มนี้มาอ่านด้วย เพราะยงัอ่านไม่จบ”

“ผมยงัอยู่ที่นี่อกีหลายวนั ถ้ายงัไงหอบมาให้เซน็ได้นะครบั”

“จรงินะคะ” พนกังานสาวร้องถามด้วยความตื่นเต้น

“ครบั”

“ดใีจจงัเลย” เธอปรบมอืแปะๆ ก่อนจะหนัไปหยบิกุญแจพร้อมกบั

คยี์การ์ดยื่นให้เขา “พี่ขบัรถมาใช่ไหมคะ”

“ใช่ครบั”

“ถ้าอย่างนั้นก็ขับรถลงเนินไปจนสุดทางนะคะ บ้านพักของพี่จะอยู่

หลงัสุดท้ายตดิรมิน�้าพอดคี่ะ”

“ขอบคณุครบั” เขาค้อมศรีษะให้เธอ ก่อนจะหนัหลงัให้แล้วเดนิกลบั
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ไปที่รถ จากนั้นก็ขับไปตามทางซึ่งขนาบไปด้วยสวนสวยจนกระทั่งถึงถนน

เลียบแม่น�้า สามารถมองเห็นบ้านชั้นเดียวหลังเล็กกะทัดรัดตรงสุดทางได้

ถนัดตา จึงขับรถเลี้ยวเข้าไปจอดบริเวณหน้าบ้านซึ่งร่มรื่นไปด้วยร่มเงา 

ของลลีาวดทีี่ออกดอกเตม็ต้นไปหมด

กวินน�ากระเป๋าเดินทางส�าหรับหนึ่งสัปดาห์ลงจากหลังรถแล้วใช้

กุญแจเปิดบ้านพัก น�าคีย์การ์ดไปเสียบกับคีย์บอกซ์เพื่อให้ระบบไฟฟ้า

ภายในท�างาน จากนั้นกห็ิ้วกระเป๋าเข้าไปวางไว้หน้าตู้เสื้อผ้าหลงัใหญ่

“ตกแต่งสวยดแีฮะ” เขาเอ่ย ก่อนจะเริ่มเดนิส�ารวจดทูี่พกัของตวัเอง

อย่างละเอยีด

ภายในบ้านหลังนี้เป็นห้องโล่ง มีหน้าต่างเปิดรับลมโดยรอบ ผนัง 

ด้านซ้ายมอืมโีต๊ะท�างานตั้งอยูพ่ร้อมกบัเทยีนหอมที่ส่งกลิ่นอบอวลไปทั่วห้อง 

ผนังด้านขวาเป็นที่นั่งเล่นเหมาะส�าหรับเอนหลังอ่านหนังสือไม่หยอก ขณะ

ที่กลางห้องนั้นเป็นเตยีงควนีไซซ์ขนาดห้าฟตุ หวัเตยีงเป็นฉากกั้นใหญ่แขง็แรง

มีภาพวาดลายกนกที่อ่อนช้อยงดงามประดับอยู่ เบื้องหลังฉากนั้นเป็นตู้

เสื้อผ้า ตรงข้ามตูม้ปีระตเูปิดออกสูร่ะเบยีงที่ตดิกบัแม่น�้าแควใหญ่บานหนึ่ง 

กบัประตูห้องน�้าแบบเปิดโล่งพร้อมให้ผูเ้ข้าพกัได้อาบน�้าและดื่มด�่าธรรมชาติ

กนัเลยทเีดยีว

หลงัจากเดนิส�ารวจจนถ้วนทั่วแล้ว นกัเขยีนหนุม่กห็ยบิของออกจาก

กระเป๋าไปจดัเรยีงเอาไว้ในตู้เสื้อผ้า น�าของบางส่วนไปไว้ในห้องน�้า จากนั้น

จงึค่อยเปิดประตูออกสู่ระเบยีงรมิน�้า

ที่ระเบียงมีเก้าอี้สีวอลนัตสองตัววางขนาบโต๊ะเตี้ยอยู่ชิดริมผนัง  

ซึ่งสามารถนั่งชมวิวแม่น�้าที่มีสะพานข้ามแม่น�้าแควอันลือชื่อประดับอยู่ได้

ตลอดทั้งวนั

กวินเดินไปทรุดตัวลงนั่งก่อนจะหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทร. ออก  

รอให้ปลายสายรบัแล้วจงึกรอกเสยีงลงไปอย่างสุภาพ 

“สวสัดคีรบัแม่”
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“ถงึแล้วหรอืวนิ”

“ครบั เพิ่งมาถงึ เลยโทร. มาบอกแม่ จะได้ไม่เป็นห่วงน่ะครบั”

“ดแีลว้จ้ะ” มารดาของเขาทอดเสยีงลงชั่วครู ่ก่อนจะเอย่ถามออกมา

อกีค�าถามหนึ่ง “เจอหนูลหีรอืยงั”

กวนิชะงกั ก่อนจะหวัเราะกลบเกลื่อน “ยงัครบั แต่แม่ไม่ต้องห่วง 

นะครบั ยงัไงกต็้องได้เจอแน่ เพราะผมมาสมัภาษณ์เธอไงครบั”

ปลายสายเงียบไปสักพัก ก่อนจะเอ่ยขึ้นมาอีกด้วยความเป็นห่วง  

“วนิรู้ตวัใช่ไหมว่าก�าลงัท�าอะไรอยู่”

แต่ละค�าถามของมารดาท�าให้เขาสะอึกได้ทุกครั้ง กวินลอบถอน

หายใจ ก่อนจะกรอกเสยีงลงไปในโทรศพัท์อกีครั้ง “ครบัแม่ ไม่ต้องเป็น

ห่วงหรอกครบั”

“งั้นแม่ก็ขออวยพรให้วินประสบความส�าเร็จในสิ่งที่คาดหวังเอาไว้ 

ในใจนะ”

ชายหนุ่มลอบถอนใจเบาๆ อกีครั้ง “ขอบคุณครบัแม่”

เมื่อวางสายจากมารดา นักเขียนหนุ่มก็วางโทรศัพท์เอาไว้บนโต๊ะ 

ข้างตัว ก่อนจะเอนหลังพิงพนักแล้วยกเท้าขึ้นพาดราวระเบียงด้วยท่าทาง

ผ่อนคลาย...แต่ใจกลบัโหวงเหวงชอบกล

กวินถอนใจ แหงนหน้าขึ้นมองฟ้า ก่อนที่ค�าถามเดิมๆ จะผุดขึ้น 

เมื่อสมองว่างเปล่า เป็นค�าถามที่ท�าให้หวัใจของเขาเต้นแรงขึ้นมาด้วยความ

หวั่นไหว นั่นคอืค�าถามที่ว่า...

เขาจะพูดอะไรกับเธอเป็นประโยคแรก หลังจากไม่ได้พบกันนาน

ขนาดนี้

“บ้าจริง” กวินสบถกับตัวเองก่อนจะยกมือขึ้นยีผมราวกับว่ามันจะ

ขบัไล่ความคดิว้าวุ่นออกไปจากหวัสมองได้

ก๊อกๆๆ

เสยีงห่วงเคาะประตูดงัขึ้นท่ามกลางความสบัสนของจติใจ เขาหนัไป
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มองตามสัญชาตญาณ แต่ไม่อาจเห็นได้เพราะมีตู้เสื้อผ้าหลังใหญ่ขวางกั้น

อยู่ กวนิจงึลุกขึ้นจากเก้าอี้น่าสบายแล้วเดนิกลบัเข้าไปในห้อง ก่อนจะเดนิ

อ้อมตู้เสื้อผ้าไปที่หน้าห้อง

ทว่า...เมื่อเห็นคนที่เคาะห่วงประตูยืนอยู่เบื้องหลังประตูกระจก 

บานใหญ่ เขาก็ถึงกับชะงักนิ่งไป ดวงตาของเขาเบิกโพลงเมื่อแน่ใจแล้วว่า 

ใช่เธอจรงิๆ

“ล”ี นกัเขยีนหนุ่มครางออกมาเบาๆ หวัใจเต้นโครมคราม

บราลเีองกด็จูะชะงกัไปเหมอืนกนัที่เหน็เขา เกดิความเงยีบงนัระหว่าง

กนั ไม่มใีครเคลื่อนไหว ไม่...แม้แต่จะกะพรบิตา

ส�าหรับเขามันเหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะ ก่อนจะหมุน 

ย้อนกลับพาให้ความทรงจ�าอันแสนสุขหลั่งไหลเข้าสู่สมองของเขาราวกับ 

หนังฉายซ�้า กระทั่งถึงวันที่เขาเจ็บปวดหัวใจเป็นที่สุดด้วยการบอกลาเธอ

ทั้งๆ ที่ยงัรกัและหวงัดตี่อเธอเสมอ

วนิาทนีี้แล้วสนิะ ที่เขาจะต้องเผชญิกบัความจรงิที่ว่า...

บราลไีม่เคยถูกลบเลอืนไปจากใจของเขาเลย ตลอดแปดปีที่ผ่านมา


