
๑
ชายในฝัน

ในห้วงนทิรานั้น
มาลัยทองเห็นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาช้าๆ ร่างสูงของเขาสวมสูท

ทักซิโดสีขาวพอดีตัว ที่หน้าอกมีช่อดอกกล้วยไม้สีม่วงอันเป็นสีที่เธอชอบ

ตดิอยู่ นยัน์ตาคมเข้มจ้องมองเธอราวกบัจะฉกีชุดเจ้าสาวที่มาลยัทองสวม

ใส่ให้ขาดออกเป็นชิ้นๆ หญงิสาวหน้าแดงระเรื่อ ใจเต้นตึ้กตั้กร้อนผ่าวทั่ว

ใบหน้า มอืที่ถอืช่อดอกไม้ชุ่มเหงื่อ ผู้ชายคนนั้นค่อยๆ ประคองอุ้มเธอจน

ตวัลอย มาลยัทองได้กลิ่นน�้าหอมของบุรุษและลมหายใจที่สมัผสัแก้มแดง

ร่างของมาลัยทองถูกอุ้มผ่านประตูเข้ามาในห้องใหญ่ ก่อนที่เขาจะ

วางเธออย่างแผ่วเบาบนเตียงนุ่มที่โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบสีแดงสด แต่

วินาทีนี้ใครจะไปสนใจล่ะ เพราะแม้จะเอียงหน้าติดชิดหมอนด้วยความ

เคอะเขนิ แต่สมาธขิองมาลยัทองดนัไปจดจ่อกบัเสยีงปลดเขม็ขดั หางตายงั

แลเหน็ว่าเขาก�าลงัปลดเปลื้องอาภรณ์ที่สวม แค่นี้หวัใจกเ็ต้นโครมครามจน

ต้องหลบัตาปี๋ 

มอืของเขาราวกบัมเีวทมนตร์ แค่แตะบนชดุเจ้าสาวมนักห็ลดุออกได้
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ง่ายดาย เขาสัมผัสผิวไหล่เธออย่างแผ่วเบา แต่กลับท�าให้ร่างบางสะท้าน 

และที่ร้ายแรงกว่านั้น ริมฝีปากของเขาที่จุมพิตลงบนล�าคอเรื่อยมาจนถึง

เนินอก มันช่างมีอานุภาพร้ายแรงกว่าคมหอกของข้าศึกที่ปักลงกลางอุรา 

ทรมานเหมอืนใจจะขาด แต่อกีด้านกลบัพงึพอใจไม่น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ตอนที่เขาลากไล้ลิ้นพร้อมฝังคมเขี้ยวลงบนเนื้อนวล ไล่ลงมาจนถงึหน้าอก

ชูชัน มาลัยทองอยากกรีดร้อง แต่พยายามกัดฟันไม่ให้มีเสียงเล็ดลอด 

ออกมา 

ชายหนุ่มยิ้มอย่างผู้คุมเกมเมื่อเหน็เธอไร้เรี่ยวแรง มาลยัทองบดิตวั

เอียงอายเมื่อถูกจ้องราวกับเป็นเหยื่ออันโอชะของหมาป่าที่หื่นกระหาย 

แสงจนัทร์ลอดเข้ามาในห้อง ส่องให้เหน็หุ่นสูงของชายหนุ่ม ล�าคอยาวและ

กล้ามเนื้อแกร่งพอประมาณ แต่ผิวพรรณของชายหนุ่มนี่สิ...ช่างขาวเนียน

ชวนสมัผสั กล้ามท้องเป็นลอนเลก็หกลูก 

ชายหนุ่มประคองใบหน้าเธอขึ้นมา บรรจงจูบอย่างเร่าร้อน ชิวหา

แลกเปลี่ยนแทบจะกลืนกินกัน เสียงหอบครางราวกับใช้ลมหายใจเป็น 

หนึ่งเดยีว มอืไม้ชายหนุม่แสนซน ลบูไล้ไปทั่ว เนื้อสาวของเธอแทบไม่มทีี่ใด

ที่เขายงัไปไม่ถงึ 

“อย่า...ได้โปรด...” มาลยัทองร้องขอให้เขาเหน็ใจในความทรมาน แต่

ชายในฝันกลบัยิ้มกระหยิ่ม

“กรี๊ด!”

เสยีงร้องที่ดงัลั่นบ้านท�ามาลยัทองสะดุ้งตื่น วมิานฉมิพลเีมื่อครู่ล่ม

ไปต่อหน้าต่อตา

หญงิสาวหอบเหนื่อย ก่อนจะตั้งสตแิละได้ยนิเสยีงกรดีร้องอกีครั้ง 

คราวนี้เธอจงึผุดลุกจากเตยีงมุ่งไปยงัห้องของมารดา

“แม่ เป็นอะไรหรอืเปล่า” เธอเรยีกและเคาะประตหู้องของชตุมิา ลอง

หมุนลูกบดิกพ็บว่าไม่ได้ลอ็ก จงึรบีเปิดประตูเข้าไปและเปิดไฟ 

แสงสว่างเผยให้เห็นหญิงวัยสี่สิบกว่าก�าลังนั่งฟั่นเฟือนอยู่บนเตียง 
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ผมเผ้ารุงรงัก้มหน้ากอดเข่าร้องไห้ มาลยัทองรบีเข้าไปประคองกอด

“แม่ ไม่เป็นไรนะ หนูอยู่นี่แล้ว”

ชตุมิาโผกอดลูกสาว เป็นอกีครั้งที่เธอฝันร้ายเรื่องเดมิๆ นั่นคอืการ

ถูกสามีที่รักหักหลังอย่างเจ็บปวด แม้จะผ่านมานานเกือบยี่สิบปี แต่เวลา 

ไม่ได้ช่วยให้มนัจางหาย กลบัชดัเจนขึ้นเรื่อยๆ

จะให้ลมืได้อย่างไร ชุตมิาและครอบครวัต้องล้มเหลวกเ็พราะผู้ชาย

เลวๆ คนนั้นเพยีงคนเดยีว

“ถ้าเจอพ่อแกอกีครั้ง สญัญากบัแม่ได้ไหมมาลยั ฆ่ามนัเสยี” มารดา

เสยีงสั่น 

มาลยัทองไม่ตอบค�าถามนั้น เธอท�าเพยีงลูบหลงัให้ชุตมิาสงบ

“ปล่อยเขาไปเถอะค่ะแม่ อย่าไปฝังใจกับความแค้นนั้นเลย ตอนนี้ 

คนที่ยังเจ็บปวดอาจจะเหลือเพียงแม่เท่านั้น ส่วนพ่อก็คงไม่คิดอะไรเลย 

แล้วท�าไมแม่ต้องยอมล่ะคะ”

“ไม่มีทาง ชีวิตฉันต้องตกอับเพราะมันคนเดียว มันพรากทุกสิ่ง 

ทุกอย่างไปจากฉนั ไอ้ผวัเฮงซวย” ชุตมิายงัพล่ามไม่หยุด 

นานทีเดียวกว่ามาลัยทองจะกล่อมให้คนแก่กว่านอนนิ่งบนเตียงได้ 

หญงิสาวปาดเหงื่อและรวบผมที่รงุรงั ก่อนจะลกุขึ้นมานั่งเก้าอี้ข้างเตยีง เธอ

อยากมั่นใจว่ามารดาจะไม่เพ้อในคนืนี้อกีแล้ว

“ไปนอนเถอะ ฉนัไม่เป็นไรแล้ว” ชตุมิาพลกิตวัมาบอกพร้อมกบัหยบิ

นาฬิกาที่หวัเตยีงมาดู เขม็เดนิไปหยุดที่ตสีองพอดเีป๊ะ

“แม่นอนเถอะค่ะ ไม่ต้องห่วงหนู”

ชุติมาพยักหน้า มองดูลูกสาวอีกครั้ง “แกมีเรื่องอะไรหรือเปล่า” 

สญัชาตญาณคนเป็นแม่มหีรอืจะไม่รู้ความผดิปกตขิองลูกสาว

“คอื...หนูฝันอกีแล้วค่ะ”

“ฝัน? ฝันถงึผูช้ายคนนั้นน่ะเหรอ” คนเป็นแม่ถามต่ออย่างไม่ตื่นเต้น 

เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกสาวบอกเล่านมิติในนทิรา



10  l  ช า ต รี น ฤ มิ ต

“ใช่ค่ะ และครั้งนี้มนัเลยเถดิถงึขั้นแต่งงาน และหนูก.็..รู้สกึด”ี 

มาลยัทองสารภาพ ฝันที่เกดิขึ้น บางครั้งมองเหน็เขาไม่ชดั แต่บางครา

เห็นชัดจดจ�าทั้งกลิ่นและเสียงของเขาได้ทุกอย่าง แต่ก็ดันลืมไปเสียหมด 

ยามลมืตาตื่น จนป่านนี้มาลยัทองกย็งัไม่รูว่้าตวัเองมนีมิตินทิราถงึใคร มนั

น่าตลกไหมล่ะ 

ชุตมิาหวัเราะลั่นห้องจนลูกสาวตกใจ

“มาลัย นี่อย่าบอกนะว่าแกจริงจังกับชายในฝันคนนี้ถึงขั้นอยาก

แต่งงาน จะบ้าตาย แม้แต่หน้าแกก็ยังจ�าไม่ได้ แต่กลับคิดว่าเขามีตัวตน” 

ชุตมิาพูดพร้อมกบัลุกขึ้นเดนิไปหยบิเหยอืกบนโต๊ะมาเทน�้าดื่ม 

“นี่...แกดูฉันนี่ รักและบูชาพ่อของแกขนาดนั้น ตอนแต่งงานก็วาด

ฝันสวยหรวู่าตวัเองช่างเป็นผูห้ญงิที่โชคดทีี่สดุในโลก แล้วเป็นไงล่ะ จะบอก

อะไรให้รู้นะ ผู้ชายในฝันมนัไม่มจีรงิหรอก โลกนี้มแีต่ซาตานเท่านั้นย่ะ” 

ชุติมาหัวเราะร่วนแถมยังท�าน�้าหกเรี่ยราด มาลัยทองส่ายหน้าก่อน

จะเข้าไปช่วยเกบ็และพามารดากลบัมาที่เตยีง

“จ�าเอาไว้นะมาลยั ถ้าแกอยู่คนเดยีวได้กจ็งเป็นโสดไปเถอะ อย่าได้

คดิฝากชวีติไว้กบัชายคนใดถ้าไม่อยากเป็นอย่างฉนั”

“หนูเข้าใจค่ะแม่” เธอตอบมารดาแล้วห่มผ้าให้ เมื่อเห็นว่าชุติมา

หลบัตาลงได้แล้ว เธอจงึปิดไฟและออกจากห้องไป

แสงสเีหลอืงนวลจากโคมไฟส่องทั่วห้อง มาลยัทองนั่งจบัเจ่าอยูท่ี่โต๊ะ

ท�างาน ตื่นมากลางดึกแบบนี้จะให้กลับไปนอนหลับต่อก็คงยาก หญิงสาว

ยกมอืเรยีวขึ้นมาแตะรมิฝีปากสชีมพ ูนกึถงึรสรกัในความฝัน ช่างตราตรงึ

และละมุนในหวัใจยิ่งนกั

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอฝันถึงห้วงภวังค์รักกับชายหนุ่มที่เธอไม่รู้จัก 

ตั้งแต่จ�าความได้ มาลัยทองก็พบเจอเขาในความฝันตลอด บางทีเกือบ 

ทุกคนื บางช่วงกน็านๆ ครั้ง แต่ไม่เคยขาดหาย เดก็หญงิมาลยัทองมเีขา

เป็นทั้งเพื่อนเล่นและเพื่อนคุยคลายเหงา แต่คนืนี้แปลกหน่อยตรงที่เธอกบั
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หนุ่มแปลกหน้าคนนั้นได้สมรสกนัในความฝัน...อย่างดูดดื่ม

เดก็หญงิมาลยัทองเคยเล่าเรื่องฝันประหลาดให้ชุตมิาฟัง แต่มารดา

มองว่าเธอฟุ้งซ่าน แถมบอกให้ลมืไปเสยี 

มาลัยทองเคยเข้ารับการบ�าบัดทางจิตเรื่องความฝันประหลาด แต่

แพทย์ก็ยืนยันว่าเด็กหญิงปกติดี ฝันนั้นอาจจะมาจากจิตใต้ส�านึกที่มอง 

ไม่เหน็ จะแสดงกต็่อเมื่อไม่รู้สกึตวัเท่านั้น

หญิงสาวเผลอยิ้มเมื่อนึกถึงรสรักอันร้อนแรงของเขา ช่างเป็นห้วง

นิทราที่แสนสุขเสียนี่กระไร เหตุผลนี้กระมังที่ท�าให้เธอไม่เคยตกหลุมรัก

ชายอื่นใดในโลกแห่งความเป็นจรงิ เธอรอคอยใครบางคน คนที่ท�าให้เธอมี

ความสุขได้ยามหลบัตา เสยีดายที่คนืนี้ต้องตื่นเพราะเสยีงของมารดา

คนในบ้านนี้แปลกนัก ลูกสาวมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ในความฝัน 

แต่คนเป็นแม่กลบัร้องไห้หากวนัใดฝันร้ายเรื่องพ่อ

ชุติมาเป็นลูกสาวผู้ดีเก่า บรรพบุรุษสืบทอดต�าแหน่งขุนนางอะไร 

สักอย่างมานานนม อดีตมีทรัพย์สินและที่ดินอยู่ในเขตพระนครมากมาย 

ด้วยความที่ชุตมิาเป็นคนสวยจงึมชีายหนุ่มมากมายหมายปอง แต่แล้วเธอ

กลับตกลงปลงใจกับนักแสดงหนุ่มนามโกวิทย์ ซึ่งเป็นบิดาของมาลัยทอง

นั่นเอง

ตอนที่สร้างครอบครวัด้วยกนัใหม่ๆ ทกุอย่างยงัดรูาบรื่น จนกระทั่ง

มาลยัทองอายไุด้เพยีงหนึ่งขวบ ทั้งคูก่ม็เีรื่องทะเลาะกนัจนถงึขั้นขอหย่าขาด 

เพราะชุติมาจับได้ว่าโกวิทย์แอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับนักแสดงสาว

ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เมื่อเลิกกันเขาก็หนีไปแต่งงานกับภรรยาใหม่ที่ต่าง

ประเทศ ที่เจบ็ช�้ากว่านั้น สมบตัพิสัถานที่เป็นของเก่าแก่ของตระกลูชุตมิาก็

ถกูโกวทิย์หอบไปขายจนเกอืบหมด สร้างความเจบ็ปวดให้เธอเป็นอย่างมาก 

ชุติมากลายเป็นคนอารมณ์ไม่ปกติ ครอบครัวที่เคยมีเงินมีทองก็เริ่ม 

ร่อยหรอ ยงัดทีี่มธีรุกจิร้านขายของเก่าของทพิย์ผูเ้ป็นแม่ย่านเวิ้งนครเกษม

คอยโอบอุ้มเอาไว้ได้บ้าง
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มาลยัทองเรยีนจบด้านประวตัศิาสตร์ มคีวามฝันอยากเป็นอาจารย์

สอนในมหาวทิยาลยั แต่เมื่อครอบครวัอยู่ในสภาวะไม่ปกต ิ เธอจงึจ�าเป็น

ต้องรบัหน้าที่สบืทอดกจิการของตระกลู คอยดแูลทกุอย่างภายในร้าน ส่วน

มารดานั้นสามวนัดสีี่วนัไข้ เอาแน่เอานอนไม่ได้ แม้จะเหนด็เหนื่อยแต่กย็งั

ดหีน่อยที่ทกุครั้งยามหลบัตาเธอจะได้พบเจอใครคนหนึ่งที่ท�าให้เธอมคีวามสขุ 

แม้จะไม่รู้จกักนักต็าม

“อะไรนะคะ ยกเลกิสนิค้า” 
หญงิสาวตะโกนลั่นจนทกุคนในคอฟฟีชอปของโรงแรมดงัต่างหนัมา

มองด้วยความตกใจ

“ท�าอย่างงี้ได้ไงโรเบริ์ต คุณนดัให้ฉนัส่งของวนันี้ ทางเรากเ็ตรยีมไว้

หมดแล้ว อยู่ดีๆ  จะยกเลกิง่ายๆ แบบนี้น่ะเหรอ” มาลยัทองบ่นและด่าเป็น

ภาษาองักฤษผ่านโทรศพัท์อกียกใหญ่ ก่อนจะวางหูและถอนหายใจแรง

บ้าจรงิ อตุส่าห์รบีมาก่อนเวลาเกอืบครึ่งชั่วโมง หวงัจะมารบัเชค็จาก

นกัธรุกจิองักฤษที่ตกลงซื้อตูไ้ม้เก่าแก่สมยัรชักาลที่ห้า เธอเตรยีมทกุอย่าง

ไว้พร้อมทั้งรถที่จะขนส่งไปที่ท่าเรือ แรงงานคน รวมถึงค่ามัดจ�าในการ

ด�าเนนิการต่างๆ แต่อยู่ๆ  อตีาฝรั่งนั่นดนัขอยกเลกิหน้าด้านๆ มนัน่าเจบ็ใจ

ชะมดั

คงเพราะฝันหวานอาบยาพิษเมื่อคืนที่ท�าให้เธอตื่นสาย ต้องรีบ 

แต่งตวัลวกๆ เสื้อเชิ้ตกางเกงยนี แถมยงัสวมแว่นตาหนาเตอะเป็นยายเพิ้ง 

หน้าตาซีดเซียวไม่ได้แต่งแต้มเครื่องส�าอางใดๆ เหตุนี้กระมังเลยท�าให้ 

ทุกอย่างไม่สวยงามเหมอืนที่ควรเป็น

ยังดีหน่อยที่พอจะยึดเงินมัดจ�าของทางนั้นไว้ได้ แต่หักกลบลบหนี้

กบัเงนิที่ออกไปก่อนกไ็ด้ส่วนต่างมาไม่กี่พนั 

มาลัยทองสูดลมหายใจลึก เรียกสติให้มาช่วยดับความโมโห มอง

ออกไปนอกหน้าต่างเห็นทิวทัศน์งดงามของตึกสูง คอฟฟีชอปแห่งนี้อยู่ใน
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โรงแรมระดบัห้าดาว เธอเลอืกสถานที่นดัเจรจาให้เหมาะสมกบัลกูค้าที่เป็น

นกัธุรกจิเมอืงผู้ด ีแต่อกีฝ่ายกลบัหกัหลงักนัเสยีดื้อๆ

เมื่ออารมณ์เย็นลงหญิงสาวจึงยกถ้วยกาแฟด�าขึ้นจิบ แต่แล้วมือ 

เจ้ากรรมดนัจบัถ้วยกาแฟไม่ถนดั ท�าให้มนัหลุดมอื

“ว้าย!” 

คนในร้านหนัมาดสูาวมอซออกีครั้ง คราวนี้เสื้อเชิ้ตสขีาวมรีอยกาแฟ

ด�าเป็นทางยาว ยงัดทีี่ถ้วยกาแฟร่วงบนโต๊ะไม่ตกพื้นแตก

“มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะ” บริกรที่อยู่ใกล้หันมาถามด้วยความ 

เป็นห่วง

มาลยัทองยกมอืเป็นเชงิว่าเธอไม่เป็นไร ก่อนจะลุกขึ้นหยบิสมัภาระ

เดินออกไปห้องน�้าเพื่อท�าความสะอาด วันนี้นอกจากติดต่อธุรกิจไม่ได้ 

ยงัโดนกาแฟหกใส่อกี ซวยซ�้าซวยซ้อน

ขณะเดินผ่านโต๊ะของชายหญิงคู่หนึ่ง มาลัยทองก็ต้องสะดุ้งโหยง

เพราะข้อมอืเลก็ถูกคว้าไว้ หนัไปมองกพ็บหนุ่มหน้าตาดใีนชุดสูทราคาแพง

จบัข้อมอืเธออยู่ หญงิสาวพยายามคดิทบทวน แต่จนแล้วจนรอดนกึอย่างไร

เธอกไ็ม่รู้จกัเขา

“เอ่อ...คอื...” 

เธอพยายามจะสะบดัแขน แต่ชายหนุม่ไม่สนใจ ยงัจบัข้อมอืมาลยัทอง

ไว้แน่น ทว่าสายตากลบัจบัจ้องสาวสวยที่นั่งตรงข้าม

“คณุเป็นใครคะ คอื...เรารูจ้กักนัหรอืเปล่า” มาลยัทองถาม แต่หนุม่

หล่อคนนั้นกย็งัไม่ปล่อย 

“ในเมื่อคุณมองผมเป็นคนระดบัล่าง ไม่ได้สูงศกัดิ์เหมอืนคุณ ผมก็

ขอคบกบัผู้หญงิธรรมดาดกีว่า” ชายหนุ่มพูดกบัคนร่วมโต๊ะ 

มาลยัทองยงังงเป็นไก่ตาแตก

หญงิสาวที่นั่งอยูย่ิ้มเยาะ ช้อนตามองหน้ามาลยัทองอย่างดถูกู “อย่าง

เช่นแม่นี่น่ะเหรอ”
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“ใช่” ชายหนุ่มยนืยนั 

“เดี๋ยวนะ พวกคุณคุยอะไรกนั” สาวมอซอพยายามหาจงัหวะแทรก

การสนทนา

ชายหนุม่ร่างสูงลุกขึ้น เขาสูงกว่าเธอ ใบหน้านั้นหล่อเหลาเอาการ คิ้ว

เข้มพาดเฉยีงได้องศาอยู่เหนอืดวงตาวาววบั รมิฝีปากสสีดได้รูปนั้นอกีเล่า 

มาลยัทองหวัใจเต้นตึ้กตั้ก ยงัจบัต้นชนปลายไม่ถูก 

“คุณรู้จกัผมหรอืเปล่า” เขาถามยายเพิ้งอย่างเธอ

มาลัยทองคุ้นหน้าเขาอยู่พอประมาณ แต่อาการประหม่าท�าให้ตอบ

ไปเพยีงว่า “ไม่นะ”

สาวมาดดทีี่นั่งอยู่ยิ้มมุมปาก มองดูการกระท�าของเขาต่อ

“ผม ชวนิ จนิตนาศกัดิ์ มหาเศรษฐพีนัล้านไงล่ะ”

ใช่แล้ว เธอเคยเหน็เขาในข่าวสงัคมไฮโซ 

เขาเอ่ยต่อด้วยแววตาจรงิจงั “จะว่าอะไรหรอืเปล่าถ้าหาก...ผมจะขอ

ชวนคุณออกเดตตอนนี้ เวลานี้”

“อะไรนะ” ตานี่จะบ้าหรอืไง ดูชุดที่เธอใส่ ทรงผม และหน้าตาเธอ

ก่อนสยิะ แถมกาแฟที่เลอะเสื้อกย็งัไม่ได้ล้าง

“ถ้าคุณยอมไปกบัผม แค่กนิข้าว ผมยอมจ่ายให้คุณห้าแสน”

สาวแว่นชะงกัเมื่ออยูด่ีๆ  กโ็ดนยื่นข้อเสนอแปลกๆ กลิ่นน�้าหอมบุรุษ

จากตวัเขาโชยมาเตะจมูก 

“และหากคุณยอมเอาใจผมตลอดการเดต ผมสัญญาว่าคุณจะม ี

เงินใช้มากมายกว่าที่ทั้งชีวิตคุณจะหาได้” เขาเอียงหน้ามากระซิบใกล้หูจน

หญงิสาวจั๊กจี้ “ถ้ายอมเป็นของผมด้วย ตกลงไหม”

เผยีะ!

สมองสั่งมอืให้ตบหน้าเขาอย่างรวดเรว็ กลุม่ชายชุดด�าที่อยูโ่ต๊ะข้างๆ 

รบีลกุขึ้นมากระชากตวัมาลยัทองให้ออกห่างจากตวัเขา หญงิสาวสะบดัแขน 

หนุ่มหล่อยกมอืเป็นเชงิไม่ให้คนอื่นมายุ่ง 
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“จะบ้าหรอืไงคุณ ฉนัไม่ใช่อตีวันะที่จะมาถามซื้อตอนเดนิผ่าน” 

มาลัยทองชักสีหน้าแล้วเดินจากไปทันทีท่ามกลางความตกใจของ 

ชายหนุ่มและหญงิสาวที่นั่งอยู่

“มอืหนกัไม่ใช่เล่น” ชวนิบ่นพมึพ�า จนกระทั่งมเีสยีงหวัเราะดงัจาก

หญงิสาวที่มาด้วยกนั

“เป็นไงล่ะวิน คงคิดว่าเงินของคุณจะซื้อได้ทุกอย่างสิ” ดาราจันทร์

เอ่ยแล้วหยบิกระเป๋าขึ้นมา “บางทกีารจะท�าให้ผู้หญงิหลงเสน่ห์มนักต็้องใช้

เวลา อย่าคดิว่าฉนัและอกีหลายคนเป็นเหมอืนผู้หญงิที่คุณเคยเกลอืกกลั้ว

ส”ิ

“เธอกแ็ค่ตกใจ ถ้ามเีวลาอกีหน่อย มเีหรอที่ยายเฉิ่มเมื่อกี้จะไม่ยอม

ไปนอนกบัผม” เขาท้าทาย

“ไร้สาระน่าวนิ คณุจะยอมลดตวัไปมอีะไรกบัผูห้ญงิไร้ราคาแบบนั้น

เหรอ” เธอถาม “อ้อ อย่างว่า กพ็วกคุณมนัระดบัเดยีวกนันี่เนาะ” แววตา

ของสาวผมสั้นเปี่ยมล้นไปด้วยการดูถูก

“ใช่ และคอยดู ผมจะพาผู้หญิงคนนั้นมาให้คุณรู้จักในฐานะแฟน” 

เขาเอ่ยพร้อมกบัส่งสายตาคมกรบิ

ดาราจนัทร์หุบยิ้ม แล้วสะบดัหน้าลุกออกจากห้องไปโดยไม่หนักลบั

มาอกีเลย

หนุม่ร่างใหญ่คนหนึ่งเดนิเข้ามาหาชวนิอย่างเป็นห่วง “เป็นอะไรหรอื

เปล่าครบันาย”

“ไม่เป็นไร เออนี่ เอก นายช่วยไปหาข้อมูลยายเพิ้งที่กล้าตบหน้าฉนั

เมื่อกี้ให้ทวี่าเป็นใครมาจากไหน ฉนัต้องการข้อมูลเรว็ที่สุด”

“ครับนาย” เอกลิขิตรับค�า เขาเป็นดั่งมือขวาของชวิน เป็นตั้งแต ่

บอดกีาร์ดยนัเลขาฯ ส่วนตวั

หนุ่มหล่อเดินออกจากห้องนั้นอย่างหัวเสีย ใบหน้ายังชาเพราะฝีมือ

ของผู้หญงิไร้เสน่ห์คนนั้น 
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ซวยชะมดั เพราะต้องการประชดดาราจนัทร์แท้ๆ ถงึต้องโดนตบฟร ี

ก่อนหน้านี้แม่สาวไฮโซโทรศพัท์มานดัเจอเขาโดยให้เหตผุลว่าต้องการเจรจา

ธุรกจิ

แน่ละส.ิ..หลงัจาก ชวนิ จนิตนาศกัดิ์ คนนี้ประมูลเกาะทางใต้ของ 

มลัดฟีส์ได้ ใครๆ ในแวดวงอสงัหารมิทรพัย์กอ็ยากขอคยุด้วย เกาะไข่มกุ

ซึ่งอุดมด้วยทรพัยากรธรรมชาตทิี่งดงามและบรสิุทธิ์แถมยงัเดนิทางเข้าไป

ได้สะดวก ดาราจันทร์จึงเสนอขอร่วมหุ้นสร้างรีสอร์ตบนเกาะโดยนัดจิบ

กาแฟพูดคุยกบัเขานอกรอบ

ความจรงิเขากย็นิดอียูแ่ล้ว เพราะเหน็ว่าหญงิสาวหน้าตาสะสวยแถม

การพูดการจากด็ูด ีเขาเคยเจอดาราจนัทร์กบ็่อย หญงิสาวรบัช่วงท�าธุรกจิ

อสงัหารมิทรพัย์ต่อจากบดิา 

‘คุณมเีกาะ ฉนัมธีุรกจิก่อสร้าง แบบนี้มนักล็งตวัเหน็ๆ จะว่าอะไร

ไหมถ้าฉนัจะขอร่วมลงทุนธุรกจิสร้างรสีอร์ตบนเกาะด้วย’

‘ผมยินดี’ ชวินตอบรับ ถ้าไม่คิดเข้าข้างตัวเอง ชวินเข้าใจว่าดารา-

จันทร์ก็แอบมีใจให้เขา แต่หลังจากลองเอ่ยค�าหวานเป็นเชิงชวนไปเที่ยวดู

เกาะด้วยกนั ดาราจนัทร์กลบัตอกหน้าเขาจนเสยีหน้า

‘ฉนัมาเจรจาธรุกจิ ไม่ได้อยากออกเดตกบัคณุ อกีอย่างอย่าลมืว่าเรา

มนัคนละชั้น คุณไม่เหมอืนพวกฉนั’

‘ไม่เหมอืนนี่คอืยงัไงหรอืครบั’

‘อย่าคดิว่ามเีงนิแล้วมนัจะลบการเป็นคนจนในวยัเดก็ของคุณได้สวินิ’

ราวกับสะกิดแผลแห้งให้อักเสบอีกครั้ง แม้ชายหนุ่มจะร�่ารวยเป็น

เศรษฐรีะดบัต้นๆ ของประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มวีนัเป็นได้คอื การเป็น

ผู้ลากมากดอีย่างที่หญงิสาวสร้างก�าแพงไว้ 

ยิ่งคิดยิ่งแค้น...คอยดู คนต้อยต�่าอย่างไอ้ชวินคนนี้แหละ จะลาก 

ผู้หญงิคนไหนในโลกนี้มานอนด้วยกไ็ด้ ยกเว้นแม่ดาราจนัทร์จอมยโสนั่น

ขณะเดนิออกจากโรงแรมก�าลงัจะกลบั ดวงตาสนี�้าตาลเข้มของเขาก็
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ไปสะดดุกบัหญงิสาวที่เดนิผ่าน ชายหนุม่ชะงกัและตดัสนิใจเดนิตามไปทนัท ี

หญิงสาวตรงไปยังลานจอดรถ ก่อนจะหยุดบ่นพึมพ�าที่รถญี่ปุ่น 

ราคาถูก

“โอ๊ย...หายไปไหนนี่ วนันี้ฉนัยงัซวยไม่พออกีเหรอ” มาลยัทองปาด

เหงื่อที่ผุดพราวเตม็หน้า กญุแจรถเจ้ากรรมในกระเป๋าตวัเองกห็ายากหาเยน็

ชวินยิ้มมุมปาก ดีใจเหมือนได้เจอโจทก์เก่า เขาเดินล้วงกระเป๋า

กางเกงปรี่เข้าไปหา

“ว่าไงคุณป้า รถเสยีเหรอครบั”

มาลัยทองหันไปมอง หนุ่มหล่อมารยาทแย่ที่คอฟฟีชอปนั่นเอง  

คราวนี้เดนิเข้ามาหาพร้อมสมุนตามหลงัอกีสี่คน เธอถอนหายใจที่เหน็หน้า

เขา ดหีน่อยที่หากุญแจรถในกระเป๋าได้พอดี

“ฉนัอายุยงัไม่ถงึสามสบิ ไม่ต้องให้เกยีรตฉินัเป็นพี่แม่คุณ” เธอตอก

กลบัจนชายหนุ่มสะดุ้งโหยง

“นี่คณุ” ชวนิชกัสหีน้า แต่เมื่อรูว่้าอกีฝ่ายก�าลงัยั่ว เขากร็บีปรบัตวัให้

เป็นปกต ิ“คุณนี่กล้ามากนะที่ปฏเิสธคนอย่างผม”

มาลยัทองยิ้มเยาะแล้วเบอืนหน้าหนไีปทางอื่น

“เฮอะ คิดว่าตัวเองหล่อมากสินะ ถึงเข้าใจว่าในโลกนี้มีแค่เงินและ 

ไอ้จ้อนของคุณก็ซื้อผู้หญิงทั้งโลกได้แล้ว ถ้าคิดแบบนั้นเว้นฉันไว้คนหนึ่ง 

บนโลกใบนี้ละกนันะ เพราะฉนัมศีกัดิ์ศรพีอ”

กลบัเป็นชวนิที่หลุดหวัเราะออกมา

“หวัเราะอะไรไม่ทราบ” หญงิสาวมองตาเขยีว

“ก�าลังมองหาศักดิ์ศรีคุณอยู่น่ะสิครับ คุณผู้หญิง” เขายักไหล่และ

มองเธอตั้งแต่หัวจดเท้า “แต่เท่าที่ดูแล้วมันคงจะซ่อนอยู่ลึกพอสมควร 

เพราะผมเหน็แค่มนุษย์ป้าคนหนึ่ง ผมยุ่งๆ ใส่แว่นหนา หน้าซดีเป็นไก่ต้ม 

แต่งเนื้อแต่งตวักน็กึว่าหลุดมาจากยุคแปดศูนย์ ก�าลงัวุน่วายอยูห่น้ารถญี่ปุ่น

ราคาถูก”
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มาลัยทองอ้าปากค้าง...อีตานี่ปากจัดชะมัด หน้าตาเหมือนเทพบุตร

แต่ตวัจรงิซาตานต้องเรยีกพี่

“นี่คอืการจบีผู้หญงิของคุณเหรอคะคุณชวนิ ขอโทษนะที่ฉนัมองว่า

มันเป็นการดูถูกผู้หญิงซึ่งเป็นเพศเดียวกับแม่คุณอย่างมาก อย่าคิดว่า 

ตัวเองรวยล้นฟ้าแล้วจะจับผู้หญิงคนไหนก็ได้ อ้อ ถ้ามีอารมณ์ขนาดนั้น  

ฉันแนะน�าให้เดินไปจับสี่ขาแถวหน้าโรงแรมเอา คงช่วยคุณระบายได้”  

มาลยัทองบ่นยาว 

ชายหนุ่มอ้าปากค้างเพราะเถียงไม่ทัน แต่จะถอยหนีก็ไม่มีทางเสีย

หรอก คนอย่างเขาแพ้ไม่เป็น

“คดิว่าค�าด่าแค่นี้จะท�าให้ผมถอยงั้นเหรอ”

หญงิสาวถอนหายใจแรง “ขอโทษนะ ไม่ทราบว่าคณุยงัต้องการอะไร

จากฉนัอกี”

“กอ็อกเดตกบัผม” ชวนิยงัต้องการชยัชนะ

“แล้วจบลงบนเตยีง?” เธอถามต่อ

เขาพยกัหน้า “กถ็้าคุณยอมลดศกัดิ์ศรทีี่มบีนใบหน้าจดืๆ ของคุณ”

คราวนี้คูส่นทนาหยดุนิ่งก่อนจะเผยรอยยิ้มหวานบาดใจ จะว่าไปแม่นี่

ถ้าไม่ท�าหน้าบึ้งกพ็อดูได้

“ฉนัขอตอนนี้เลยได้ไหมสองล้าน” เธอท้าทาย

“ได้ส”ิ ชวนิรบัค�า

“ถ้าอย่างนั้นกต็ามฉนัมาส”ิ มาลยัทองยื่นหน้ากระซบิ แถมยงัดงึปก

เสื้อสูทของเขาให้หลบไปในมุมมืดของลานจอดรถ เหล่าบอดีการ์ดที่ก�าลัง

จะเดนิตามถูกเขายกมอืห้ามให้หยุดตรงนั้น

ชวินยิ้มกริ่มเมื่ออยู่ในที่ลับตา เห็นหรือยัง แค่มีเงิน จะมีอะไรกับ 

ผู้หญงิคนไหนกไ็ด้

“คุณจะรบัเป็นเงนิสดหรอืเชค็” เขาถาม 

มาลยัทองยกนิ้วชี้มาแตะรมิฝีปากเขาพร้อมกบัส่ายหน้า
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“แค่ได้มอีะไรกบัคุณ ฉนักถ็อืว่าคุ้มแล้ว” เธอเอ่ยพร้อมกบัยื่นหน้า

จนชดิตดิแก้มเขา 

ชายหนุ่มหลับตาเคลิ้ม จังหวะนั้นเองแม่สาวดวงซวยก็ตัดสินใจ

กระทุ้งเข่าเข้าที่หว่างขาเขาเตม็แรง

“อ๊าก!” ชายหนุม่ร้องด้วยความจกุ แต่มาลยัทองกลบัร้องดงักว่า มอื

กป็ลดกระดุมเสื้อของตนออก

“กรี๊ด! ช่วยด้วยค่า”

เสยีงนั้นดงัพอให้ รปภ. ที่เธอสงัเกตตั้งแต่แรกว่าต้องได้ยนิเสยีงร้อง

ของเธอวิ่งเข้ามาหา ทมีบอดกีาร์ดของชายหนุ่มตามมาตดิๆ 

“เกดิอะไรขึ้นครบัคุณผู้หญงิ”

“ฮอืๆ ฉนัโดนผูช้ายใจทรามคนนี้ล่วงเกนิ ท�ามดิมีร้ิายค่ะ” มาลยัทอง

ใช้โควตามารยาหญงิบบีน�้าตาสร้างภาพ

ชวินอ้าปากค้าง พยายามจะเถียง แต่ฤทธิ์เข่าทลายกล่องดวงใจยัง

ท�าให้จุกพูดไม่ได้

ยามแก่ไม่รอช้า หยบิวทิยุสื่อสารที่เอวเรยีกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ให้มา

ทนัท ีเอกลขิติเหน็ท่าไม่ดรีบีเข้าไปห้าม

“หยุดนะลุง นี่เป็นเรื่องเข้าใจผดิ”

“เข้าใจผดิอะไร” ชายชราในเครื่องแบบถาม ก่อนที่เพื่อนร่วมงานที่

ดแูลอยูร่อบๆ จะกรกูนัมายงัที่เกดิเหต ุทมีบอดกีาร์ดของชวนิกไ็ม่ยอม รบี

เข้าประคองและอารกัขาไม่ให้ใครมาจบัตวัเจ้านายได้

“เขาลวงฉนัมาในที่ลบัแล้วพยายามจะข่มขนืฉนั”

ชวินชี้หน้า แค้นหญิงสาวเป็นที่สุด...ไม่น่าเชื่อว่ายายป้าหน้าจืดจะมี

พษิสงร้ายกาจถงึเพยีงนี้

กว่าเอกลขิติและฝ่ายรกัษาความปลอดภยัของโรงแรมจะเคลยีร์กนั

ได้กเ็สยีเวลาไปเกอืบชั่วโมง แน่นอนว่ามาลยัทองอาศยัจงัหวะนั้นขบัรถหนี

ไปแล้ว
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“เธอแค่แกล้งเจ้านายผมเลยสร้างเรื่องขึ้นมา และพวกคุณก็เห็นว่า

เจ้านายผมถูกท�าร้ายนะ พวกคุณน่าจะรู้ ผู้ชายโดนแบบนี้มันเจ็บปวดแค่

ไหน” เอกลิขิตอธิบายหน้าเศร้าแถมยังผายมือให้คนของโรงแรมเข้าใจ มี

เพยีงเจ้านายที่มองตาเขยีว 

“พอได้แล้วไอ้เอก เอง็จะย�้าให้เขาฟังท�าไมวะ”

เจ้านายเสยีฟอร์มชุดใหญ่ เร่งเร้าให้บอดกีาร์ดปิดประตูรถทนัท ี

ชวินก�ามือแน่นด้วยความโกรธ ใช่ว่าไม่เคยโดนผู้หญิงคนอื่นแกล้ง 

แต่ระดบัเขามแีต่ดาราหรอืไม่กน็างงามนางแบบการนัตเีท่านั้น แล้วยายหน้า

จืดนี่เป็นใคร ท�าไมถึงไม่ยอมสยบต่อหนุ่มหล่อที่แสนเพอร์เฟกต์เช่นเขา 

แถมยงัท�าร้ายน้องชายของเขาได้อย่างคนไม่มหีวัใจ

ยายปีศาจ...

“ตกลงนายจะยงัให้ผมหาข้อมลูผูห้ญงิคนนี้อยูห่รอืเปล่าครบั” เอกลขิติ

ถามหยั่งเชงิ เพราะมองอย่างไรการปะทะกนัของคูน่ี้กค็งไม่ท�าให้ชวนิพสิมยั

เธอแน่

“หาส ิ เอาให้ได้มากที่สุด คอยดู ฉนัจะท�าให้ยายนี่สยบแทบเท้าฉนั 

ให้ได้” เขาประกาศกร้าว แล้วสั่งให้คนขบัออกรถไปอย่างรวดเรว็



๒
ดาบอาถรรพ์

ดวงตะวันสาดแสงแรงกล้าเหนือหลังคาบ้านทรงไทยริมแม่น�้า
เจ้าพระยา นานครั้งถึงมีเมฆาไหลเลื่อนเคลื่อนมาบังให้แดดร่มลมตก 

อากาศช่วงต้นเดือนพฤษภาคมใครๆ ก็ต่างหวังให้มีสายฝนรดลงมาให ้

ชุ่มฉ�่าธรณี

มาลยัทองลงจากรถและส�ารวจดูโดยรอบ แมวไทยพนัธุ์วเิชยีรมาศ

ร้องหง่าว เดนิเข้ามาพนัแข้งพนัขา หญงิสาวก้มทกัทายลบูหวัจนมนัหลบัตา

พริ้มก่อนจะวิ่งหายไปบนต้นไม้ใหญ่ เธอจบักระเป๋าให้แน่นขึ้น รวบผมให้

เรยีบร้อยอกีครั้ง แล้วแหงนมองดูบ้านทรงไทยตรงหน้า 

เกอืบเดอืนแล้วที่ไม่ได้มาที่นี่ เรอืนไม้เก่าแก่ของผู้เป็นยาย

สิ่งก่อสร้างทรงไทยภาคกลางยกสงู ใต้ถนุโล่งใช้เป็นสถานที่พกัผ่อน

หย่อนใจ ลมพดัโชย ต้นไม้ใหญ่น้อยสะบดักิ่งก้านราวกบัทกัทายคนคุน้หน้า 

มาลัยทองมองไปยังด้านหลังของบ้านอันเป็นศาลาหลังเล็กติดแม่น�้า สตร ี

รุ่นราวคราวเดยีวกบัชุตมิาเดนิเข้ามาเมื่อเหน็เธอ

“ยายมาลยั หายไปนานเลยนะ”
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มาลยัทองยกมอืไหว้ “สวสัดค่ีะน้าเกษร หนมูวัแต่ยุง่เรื่องที่ร้านกเ็ลย

ไม่ได้แวะมาเยี่ยมเลย” เธออ้าง กเ็พราะมวัตดิต่อค้าขายกบัอตีาโรเบริ์ตน่ะ

ส ิเลยท�าให้ไม่มเีวลามาบ้านหลงันี้เลย ทั้งที่เมื่อก่อนเธอเข้าออกเป็นประจ�า

เกอืบทุกสปัดาห์

“แสดงว่าวนันี้ว่างแล้ว”

“ค่ะ” มาลยัทองตอบแค่นั้น หวงัว่าการมาเยี่ยมญาตผิูใ้หญ่จะช่วยลด

ความซวยที่เจอมาในวนันี้บ้าง ทั้งเรื่องการค้าขายและการเจอผู้ชายเฮงซวย

หลงตวัเองนั่น “ยายเป็นยงัไงบ้างคะ” 

“กเ็หมอืนเดมิ แต่กบ็่นหามาลยัอยู่เนอืงๆ”

“งั้นเดี๋ยวหนูขึ้นไปหายายก่อนนะคะ”

“จ้ะ เดี๋ยวน้าจะไปบอกเดก็ให้เตรยีมอะไรให้กนินะ” 

เกษรเดินเลี่ยงไปอีกทาง ขณะที่มาลัยทองเดินตรงขึ้นบันไดไปบน

เรอืนไม้

บนบ้านเงียบเชียบ ได้ยินเสียงนกร้องอยู่บนยอดไม้และเสียงเรือที่

แล่นอยู่กลางแม่น�้าเจ้าพระยา หญงิสาวค่อยๆ เดนิผ่านชานเรอืนไปยงัห้อง

ใหญ่ เจ้าของห้องเป็นญาตผิู้ใหญ่ที่อายุอานามแปดสบิกว่าปีแล้ว

มาลยัทองเคาะประตูสามครั้งก่อนจะเปิดประตูบานไม้เข้าไป

“ยายคะ หนูมาเยี่ยมค่ะ”

ค�าทักทายและเสียงไม้ที่ลั่นเอี๊ยดอ๊าดท�าให้คนที่นอนซมอยู่บนเตียง

ค่อยๆ ลมืตาขึ้น เมื่อเหน็มาลยัทอง หญงิชรากร็้องลั่นบ้าน

“กรี๊ด!”

ผู้มาเยือนตกใจไม่น้อย แต่คนป่วยกลับชี้หน้า แววตาเต็มไปด้วย

ความชงิชงั 

“อชีุตมิา มงึออกไปจากบ้านกู มงึไม่ใช่ลูกกู อสีารเลว” ไม่พูดเปล่า 

มอืเหี่ยวย่นหยบิจบัอะไรได้กข็ว้างใส่หลานสาวจนเธอต้องยกมอืปัดป้อง

“ยายคะ นี่หนูเอง”
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“มงึออกไป อเีนรคุณ มงึขายของทุกอย่างที่เป็นของตระกูลเรา” 

ทพิย์ยงัไม่หยุดฟ่ันเฟือน มาลยัทองพยายามอธบิายวา่เธอไมใ่ช่คนที่

ยายของเธอก�าลังสาปแช่ง จนกระทั่งเกษรต้องรีบเข้ามาเพราะได้ยินเสียง

โวยวาย

“แม่ ใจเยน็ๆ” ลูกสาวเขย่าร่างทพิย์ให้ได้สติ

“อชีุตมิา มนัมาท�าไม” หญงิชราเริ่มหอบ

“ไม่ใช่พี่ชุตมิา แม่มองดูดีๆ  ส ินั่นมนัมาลยัทอง” เกษรกระซบิ 

หญงิชราหรี่ตาเพ่งมองภาพตรงหน้า เกษรหยบิแว่นตาที่หวัเตยีงมา

สวมให้ เมื่อทุกอย่างชดัเจน ทพิย์กส็่ายหวัและบ่นพมึพ�า

“ฉนันี่นอกจากสายตาไม่ด ีสมองกย็งัเลอะเลอืนอกี ยายขอโทษนะลกู 

มาให้ยายกอดให้หายคดิถงึท”ี

มาลยัทองยิ้มกว้าง โล่งอกที่ยายของเธอกลบัมาเป็นคนเดมิ รบีวาง

สมัภาระและโผกอดยาย

“ใจหายหมด นกึว่ายายจะจ�าหนูไม่ได้เสยีแล้ว”

รอยยิ้มของทพิย์เตม็ไปด้วยริ้วรอยแห่งวยั 

“จ�าได้สิ แต่ยายคงจะจ�าเรื่องที่พ่อแม่ของหลานท�าไว้ได้มากกว่า” 

หญงิชราเอ่ยเสยีงเบา เหน็หน้ามาลยัทองยามใด ใจกป็ระหวดัถงึวรีกรรม

ของลกูสาวคนโตทกุท ีกเ็พราะชตุมิาไม่ใช่หรอืที่ท�าให้ตระกลูเก่าแก่ของเธอ

ต้องกลายเป็นผู้ดตีกอบั เสยีชื่อเสยีงจนคนเขานนิทาไปทั่ว 

“แม่ก็อาการไม่ต่างจากยายเท่าไหร่หรอกค่ะ พวกเราโดนพ่อหลอก

กนัหมด” มาลยัทองหนัมาบบีนวดให้หญงิชรา

“แน่ละสิ ตอนที่พวกมันคิดจะแต่งงานกันเคยฟังค�าคัดค้านของฉัน

ไหมล่ะ แล้วเป็นไง นอกจากหนีไปกับอีเมียใหม่ สมบัติพัสถานของบ้าน 

ของร้านมนักเ็อาไปขายหมด ไม่เว้นแม้แต่...” พอพูดเรื่องนี้ทไีร น�้าตาแห่ง

ความเจบ็แค้นกจ็ะไหลออกมาเสยีให้ได้

“โธ่ ยายขา ถ้าไม่มพ่ีอ หนกูไ็ม่ได้เกดิมาสคิะ และอกีอย่างยายไม่ต้อง
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ห่วง หนูจะเป็นคนไปตามหาสิ่งที่ยายต้องการมาให้เอง”

ทพิย์ตาโตและหนัมามองหน้ามาลยัทองทนัท ี“เมื่อไหร่ มาลยั หลาน

จะน�ามนักลบัมาได้เมื่อไหร่”

“แม่ ให้เวลาหลานหน่อยสคิะ” เกษรแทรก

“หลานต้องพามนักลบัมาให้ได้นะมาลยั ยายจะได้ตายตาหลบัเสยีท ี

ไม่เช่นนั้นผบีรรพบรุษุคงได้สาปแช่งยายในยมโลกแน่ที่รกัษาของส�าคญัของ

ต้นตระกูลเอาไว้ไม่ได้”

“หนูสญัญาค่ะยาย หนูจะน�ามนักลบัมาเรว็ๆ นี้” หลานสาวให้ค�ามั่น 

ทพิย์ค่อยยิ้มออก ก่อนจะหลบัตาพริ้มและถอนหายใจยาว ความหวงั

ครั้งใหม่สดใสเสมอ

บนชานบ้านที่แยกออกมาเป็นสัดส่วน เกษรรินน�้าเปล่าใส่แก้วแล้ว 
วางลงข้างถ้วยลิ้นจี่ลอยแก้ว จากนั้นหลานสาวก็เดินมาสมทบและนั่งลง

ใกล้ๆ

“หลบัแล้วเหรอ” น้าสาวถามถงึแม่ตวัเอง

“ค่ะ”

เกษรยกของว่างเสริ์ฟให้มาลยัทอง

“ยายเป็นแบบนี้บ่อยไหมคะ”

“หลงัๆ เพ้อบ่อย แต่วนันี้แกคงลมืหน้ามาลยัด้วย ไม่ได้มานานแล้วนี่” 

ทพิย์เจบ็ป่วยออดๆ แอดๆ ด้วยเพราะวยัชรา จะเดนิเหนิไปไหนก็

ล�าบาก จงึต้องนอนอยู่บนเตยีงเท่านั้น ซ�้าตอนหลงัยงัสมองเลอะเลอืน มกั

จ�าแต่เรื่องอดตี แต่เรื่องที่เพิ่งเกดิกลบัลมืง่ายๆ แพทย์บอกว่าเป็นอาการของ

โรคอลัไซเมอร์

“แม่ก็มีอาการไม่ต่างกันนัก คืนไหนที่ฝันร้ายก็ร้องลั่นบ้านแบบนี้

เหมอืนกนั”

“เป็นเพราะพี่โกวทิย์คนเดยีวแท้ๆ” เกษรบ่น
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มาลัยทองนึกย้อนวันวาน นานแค่ไหนแล้วที่แม่ของเธอไม่มีสิทธิ์ 

เข้ามาที่เรอืนไทยหลงันี้ คงตั้งแต่ความแตกเรื่องสมบตัต่ิางๆ ที่ให้ชตุมิาเป็น

คนดูแลบางรายการหายไปอย่างไม่น่าให้อภัย โดยเฉพาะของส�าคัญที่สุดที่

ทพิย์หวงแหนนกัอย่างดาบโบราณเล่มนั้น

‘หมายความว่ายงัไงชุตมิา หล่อนตามหาดาบให้ฉนัไม่ได้เหรอ’ ทพิย์

เบกิตาโพลงเมื่อรู้ว่าลูกสาวบอกเพยีงว่าน�าดาบกลบัมาไม่ได้

‘โธ่ แม่ แค่จะให้ตามไปหาไอ้ผวัเฮงซวยนั่น หนูกไ็ม่อยากเหน็หน้ามนั

แล้ว กบัอแีค่ดาบเก่าๆ แบบนั้นช่างมนัเถอะ’

‘ไม่ได้ แกต้องเอากลบัมาให้ฉนั’

‘โอ๊ย แม่ เข้าใจหนูบ้างสิ หนูก็เจ็บใจไม่แพ้กันนะที่คนเคยรักมัน 

หกัหลงักนัได้ขนาดนี้ แม่ควรจะสนใจความรู้สกึของลูกสาว ไม่ใช่สมบตัทิี่

ตายแล้วกเ็อาไปไม่ได้’

‘อชีตุมิา’ คนแก่กว่าขบกรามแน่น ‘ถ้าอย่างนั้นแกกไ็ม่ต้องเข้าบ้านฉนั

อีก และอย่าได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับเรือนนี้ ไอ้ร้านของเก่าที่มันใกล้จะเจ๊ง 

ฉนัยกให้เพราะเหน็แก่หลาน แต่ส�าหรบัแก อย่ามาให้ฉนัเหน็หน้า’

การทะเลาะกันครั้งนั้นท�าให้ความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกขาดสะบั้น 

พอชุติมาถูกตัดขาดจากเรือนใหญ่ เกษรก็เป็นเหมือนคนกลางที่ต้องไปรับ

มาลยัทองมาเที่ยวเล่นที่เรอืนของยายบ้าง 

ด้วยความที่เป็นหลานคนเดียว ทิพย์จึงพอจะตัดเรื่องบาดหมางกับ

ลูกสาวออกไปได้ และมาลัยทองยังเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะตามหาของ

ส�าคญัที่หายไปจากตระกูล

‘มนัคอืดาบชาตร ีดาบเงนิศลิปะแบบล้านนา มนัมค่ีาต่อพวกเรามาก 

ก่อนพ่อยายจะเสยี ยายสญัญาว่าจะรกัษามนัให้ด ีแต่ดสูิ่งที่พ่อแม่หลานท�า 

พวกมนัขายดาบเล่มนั้นไป’ 

ทิพย์เล่าให้มาลัยทองฟังทุกครั้งยามได้อุ้มร่างเล็กมองภาพที่แขวน

บนผนงั ภาพดาบเก่าโบราณเป็นสขีาวด�า เธอไม่รู้ที่มาของดาบนอกจากว่า
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มนัเป็นของเก่าแก่ของตระกูล โกวทิย์ขายมนัไปเกอืบปีความจงึแตก แถม

ยงัหนไีปต่างประเทศตดิต่อไม่ได้อกี ทุกคนจงึไม่รู้ว่าดาบเล่มนั้นอยู่ที่ใด

“เรื่องที่บอกกับยายเป็นเรื่องจริงเหรอมาลัย” เกษรเอ่ยถามขณะที่ 

มาลยัทองก�าลงัจะตกัของว่างเข้าปาก

“เรื่องไหนคะ”

“กเ็รื่องที่หลานบอกว่าจะไปตามหาดาบให้ยาย ปกตหิลานไม่เคยเอ่ย

เรื่องนี้กบัยายเลย” 

แม้ทพิย์จะอ้อนวอนหลานสาวไม่รูก้ี่ครั้ง แต่มาลยัทองกไ็ด้แต่ยิ้ม ผดิ

กบัวนันี้ที่ค�าสญัญาหลุดจากปากได้

“ตอนนี้หนมูเีงนิก้อนหนึ่งแล้วค่ะน้า และพอจะรูแ้ล้วว่าดาบชาตรนีั่น

อยู่ที่ไหน”

เกษรระบายยิ้ม ยกมอืขึ้นไหว้เหนอืหวั 

“สาธ ุขอให้ครั้งนี้เจอดาบนั่นจรงิๆ เถอะ พวกเราจะได้อยูอ่ย่างสงบ

สุขเสยีท”ี 

สาวใหญ่เชื่อเช่นนั้น เพราะตั้งแต่ของส�าคญัหายไปจากบ้าน พวกเธอ

กป็ระสบแต่ชะตากรรมประหลาด ทพิย์ล้มป่วยลุกเดนิไปไหนไม่ได้ เอก-

รัตน์สามีของเกษรก็ด่วนจากไปด้วยอุบัติเหตุ แถมชุติมาก็กลายเป็นคน

อารมณ์แปรปรวน มนัอาจจะเป็นอาถรรพ์ที่บรรพบรุษุลงโทษพวกเธอกไ็ด้ 

ที่ผ่านมาแม้จะพยายามตามหา ชุติมาเคยได้ข่าวว่ามันหลุดไปอยู่ที่ 

นกัค้าของเก่าชาวพม่าแต่กไ็ม่พบ ลองหาดาบมาทดแทน แสร้งท�าของปลอม

ให้เหมอืนของเดมิที่สดุ แต่ทพิย์กย็นืยนัว่าเธอจ�าได้ดว่ีาอนัไหนคอืดาบชาตรี

ของจรงิ

“หนูจะน�ามนักลบัมาหายายให้เรว็ที่สุดค่ะ”

ค�ามั่นของมาลัยทองท�าให้เกษรยิ้มไม่หุบ หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นใน

เรว็วนั
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สิ่งก่อสร้างหลังใหญ่ประดับประดาด้วยแสงไฟสีสวย ใครก็รู้ว่า 
นี่คอืคฤหาสน์ ‘จนิตนาศกัดิ์’ เจ้าของเป็นนกัธรุกจิหนุม่ที่ประสบความส�าเรจ็

ทั้งที่อายุเพยีงสามสบิปี

หลังประตูรั้วสไตล์ยุโรป มีรูปปั้นน�้าพุรูปเทพเจ้ากรีกตั้งอยู่หน้า

ประตบู้าน เป็นวงเวยีนส�าหรบัรถเข้าออก รั้วก�าแพงกว้างขวาง ตวับ้านรายล้อม

ด้วยสวนหย่อมและต้นไม้ที่ตกแต่งเป็นอย่างดี

สาวใช้ในชดุแต่งกายที่เหมอืนกนัหมด คอืสวมเสื้อและกระโปรงยาว

สทีะมนึ คาดทบัด้วยผ้ากนัเป้ือนสขีาวมรีะบายลกูไม้ เดนิยกอาหารผ่านหน้า

หญงิวยักลางคนตรงไปยงัห้องอาหารใหญ่อย่างเป็นระเบยีบ

“เรว็ๆ ส ิพวกหล่อนกร็ู้ว่าหากคุณวนิโมโหหวิจะเกดิอะไรขึ้น” แช่ม 

หญิงวัยห้าสิบปีซึ่งรับหน้าที่เป็นแม่บ้านของคฤหาสน์เอ่ยกระตุ้นลูกน้องให้

กระตอืรอืร้นมากกว่านี้

ใครจะรูว่้าวนันี้เจ้าของบ้านจะกลบับ้านเรว็กว่าปกต ิแถมยงัอยากกนิ

ข้าวกับดวงตาผู้เป็นย่าอีกด้วย แช่มจึงต้องเร่งมือจัดกับข้าวขึ้นโต๊ะให้เร็ว 

กว่าเดมิ

สาวใช้ยกอาหารเข้าไปในห้องใหญ่ที่มีโต๊ะตัวยาวกว่าห้าเมตร นอก

เหนือจากที่ก�าลังจะน�ามาวางก็มีของกินที่เพิ่งท�าเสร็จอีกสี่ห้าอย่างวางไว้อยู่

ก่อนแล้ว

เก้าอี้หวัโต๊ะมสีามชวีตินั่งรออยู่ ผู้อาวุโสสุดคอืดวงตา ผู้มศีกัดิ์เป็น

ย่าของชวนิ ข้างๆ เธอมพีลอยแก้ว หลานบญุธรรมคอยนั่งปรนนบิตั ิสว่น

ชวนินั่งอกีฝั่ง

“อะไรกนัแช่ม กนิกนัแค่สามคนท�าไมท�าอาหารมาเยอะแยะ” หญงิชรา

หนัไปถาม 

แช่มยิ้มเจื่อนๆ “ก็ท�าเหมือนทุกครั้งที่คุณวินเธอกลับบ้านแหละค่ะ

คุณท่าน”

“แล้วจะกนิหมดเหรอ” ดวงตายงัไม่เข้าใจ 
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ชวนิจงึรบีตดับท “ผมสั่งป้าแช่มเองแหละครบัคณุย่า ป้าแกกร็ูว้า่ถ้า

วนัไหนผมอยากกนิข้าวที่บ้านต้องจดัเตม็”

ดวงตาถอนหายใจ “กนิทิ้งกนิขว้างแบบนี้ไม่ดนีะลกู นกึถงึตอนที่เรา

ไม่มบี้างส”ิ

แววตาชายหนุม่เปลี่ยนไป “ช่างปะไรคณุย่า ตอนนี้เรามกีนิเหลอืเฟือ

ก็ต้องกินให้เต็มที่ ไม่ต้องประหยัดเพื่อใครทั้งนั้น” เขาเอ่ยติดตลก แต่

ดวงตาส่ายหวั

“ดูเอาเถอะพลอยแก้ว คดิแบบนี้พี่ชายเธอกไ็ม่รู้จกัโตเสยีท”ี 

ดวงตาหันไปคุยกับสาววัยสิบหกที่นั่งข้างๆ ซึ่งท�าได้เพียงยิ้มอย่าง

เจยีมตวั พลอยแก้วเป็นเดก็ก�าพร้าที่ดวงตารบัมาดแูลตั้งแต่อายไุด้หกขวบ 

มีฐานะเป็นหลานบุญธรรมที่ดวงตารักและเอ็นดู แถมเด็กสาวก็ท�าหน้าที่

ดูแลคนแก่ได้ดจีนชวนิไม่ห่วง

“แล้วแบบนี้จะมผีู้หญงิที่ไหนมาแต่งงานด้วยล่ะนี่”

“ไปกนัใหญ่แล้วคณุย่า คยุเรื่องอาหารดนัไปโผล่เรื่องแต่งงานได้ยงัไง”

“กย็่าไม่เหน็วนิจรงิจงักบัผู้หญงิคนไหน”

“โธ่ เหน็อย่างนี้มแีต่คนอยากได้ผมไปเป็นแฟนนะครบั”

“แต่ก็ไม่ตกล่องปล่องชิ้นกับใครสักคน ระวังเถอะ แก่แล้วจะไม่มี

ใครเอา ย่าว่าวนิควรหาคนรกัจรงิๆ จงัๆ ได้แล้ว”

หลานชายหวัเราะในล�าคอ “มนัไม่มหีรอกครบัคุณย่า รกัแท้น่ะ ไม่

อย่างนั้นกค็งเหน็พ่อกบัแม่ผมอยู่ที่นี่ด้วยกนัแล้วส”ิ

“นั่นมนัเป็นเรื่องของคนสองคน ซึ่งเราไม่ควรน�ามาเป็นรอยแผลใน

ชวีติของเรานะลูก”

“ผู้หญิงแต่ละคนที่เข้ามาหาผมล้วนแต่ต้องการเงินของผมเท่านั้น

แหละครบั” เขายกัไหล่ราวกบัไม่จรงิจงั แต่แวบหนึ่งกลบันกึถงึใครบางคน

ที่ไม่สนเงินตราที่เขาเสนอให้ ยายเฉิ่มแว่นหนาฉายาเข่าสายฟ้ามหาประลัย

นั่นเอง
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“มนักน็่าจะมบี้างนะวนิถ้าลองเปิดใจ”

“ไม่เอาละคุณย่า ผมยงัไม่อยากคุยเรื่องแต่งงาน ผมเพิ่งจะสามสบิ 

ยังมีเวลาสนุกกับเงินทองอีกเยอะ” เขาตัดบทหันไปหาแช่มเพื่อให้ตักข้าว 

พร้อมกบัน�าเสนอเมนูเดด็ให้ดวงตาลิ้มลอง

หญงิชราท�าได้เพยีงยิ้ม หลานชายของเธอในวนันี้มั่นใจในตวัเองมาก

ขึ้น เขาไม่ใช่เดก็น้อยที่แร้นแค้นเหมอืนแต่ก่อน อย่างว่า ชวนิผ่านอะไรมา

เยอะกว่าจะกลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มดาวรุ่งที่คนในวงการอสังหาริมทรัพย์

จบัตา ซ�้ายงัรูปหล่อ พดูจาไพเราะราวกบัเทพบตุร ทกุอย่างช่างดพีร้อมหาก

ไม่มใีครถามถงึเรื่องในอดตี

เดก็ชายชวนิเป็นลกูก�าพร้าที่แม่ทิ้งไปอย่างไม่ไยด ีส่วนพ่อกต็รอมใจ

จนติดเหล้าและรถชนตายตั้งแต่เขาอายุได้เพียงห้าขวบ มีเพียงดวงตาและ

อมรผู้เป็นปู่คอยเลี้ยงดู

อมรเป็นคนสอนให้ชวินมีความขยันและไม่ดูถูกงานหนัก จึงเป็น 

ส่วนหนึ่งที่ท�าให้ชวินอดทนอะไรได้นานๆ ความล�าบากในวัยเด็กกลายเป็น

พลงังานที่ท�าให้เขาต้องระเบดิออก ชวนิเกลยีดตวัเองที่เป็นคนจน เพื่อนใน

วยัเดก็ต่างล้อเลยีนเรื่องฐานะของเขา ดวงตาบอกให้ชวนิอดทน เพราะทกุคน

ไม่มีทางเลือก ขอเพียงเขาตั้งใจเรียน เมื่อเรียนจบทางเลือกของเขาก็จะมี

มากขึ้น ชวินรับฟังและบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะท�าให้ปู่กับย่ามีชีวิตที่ดีขึ้น 

ให้ได้

ไม่รูว่้าเดก็ชายคดิอะไรอยู ่แต่เมื่ออายไุด้เพยีงสบิเจด็ปี เขาตดัสนิใจ

ไม่เรยีนต่อ แต่ออกมาท�างานกบัอลงกรณ์ เสี่ยนายหน้าขายที่ดนิ ชวนิช่วย

ท�าบญัชเีลก็ๆ น้อยๆ ในส�านกังาน บ้างกต็ดิสอยห้อยตามไปเป็นลกูมอื ชวนิ

เป็นคนมคีวามสามารถ ท�าให้ได้รบัความไว้วางใจจากอลงกรณ์ จนกระทั่ง

อายุยี่สบิสามจงึได้มโีอกาสเป็นนายหน้าค้าที่ดนิเอง

ครั้งนั้นเขาท�าส�าเรจ็และมเีงนิกลบัเข้าบ้านพร้อมกบัอาหารชั้นเลศิ เขา

บอกดวงตาและอมรว่าพอจะมลีูท่างที่ท�าให้ตวัเองไม่เป็นคนจนอกีต่อไปแล้ว
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อมรเสยีชวีติก่อนที่จะเหน็ชวนิท�าธรุกจิดวีนัดคีนื การเป็นนายหน้าก็

เหมือนวัดดวง และเขาค่อนข้างดวงดี แถมการเข้าสู่วงการเล่นหุ้นกับ

อลงกรณ์ก็ท�าก�าไรสวยงาม อายุได้ยี่สิบหกปี ชวินก็ออกมาตั้งบริษัทเป็น

ของตวัเองโดยมอีลงกรณ์คอยดแูลเป็นที่ปรกึษาให้ อลงกรณ์รกัเขาเหมอืน

ลูกชายคนหนึ่ง ชวนิเองกเ็คารพอลงกรณ์มาก 

วนันี้ชวนิเหลอืดวงตาที่เป็นญาตผิู้ใหญ่เพยีงคนเดยีว ขณะที่เงนิทอง

มีมากขึ้น เขาเริ่มกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งเพื่อท�าให้ตัวเองเป็นคนที่ม ี

ทุกอย่างครบสมบูรณ์ แต่ชวินคงไม่รู้ตัวหรอกว่าความอดทนของเขากลับ

ลดน้อยลง ชายหนุม่กลายเป็นคนเอาแต่ใจและยดึตวัเองเป็นศนูย์กลางของ 

ทุกอย่าง แทบไม่เหลอืชวนิที่น่ารกัคนเดมิของดวงตา

“ไม่มีอะไรหรอกวิน ที่ย่าพูดมากเรื่องคู่ครองก็แค่เป็นห่วง วันข้าง

หน้าย่ากลวัว่าวนิต้องอยู่คนเดยีว” 

“ไม่หรอกครบัคุณย่า อย่างน้อยผมกม็คีุณย่าอยู่ ยายพลอยอกีคน 

แค่นี้ผมไม่ต้องมเีมยีกไ็ด้” ชวนิยงัหาข้ออ้าง 

ดวงตาได้แต่ยิ้มละมุนแล้วยกแก้วน�้าขึ้นดื่ม ไม่ได้พูดอะไรกบัหลาน

ชายอกี

“พาย่าขึ้นห้องดกีว่าพลอย ย่าอยากพกัแล้ว” 

เด็กสาวรีบท�าตาม ขณะที่ชวินมองตามหลัง รู้สึกผิดที่ไม่สนใจฟัง 

ค�าพูดของหญงิชราเลย

แต่เขากค็ดิอย่างที่พูดจรงิ เวลานี้เขาก�าลงัสนุกกบัการใช้ชวีติ มเีงนิ

มีทองมากมาย ผู้หญิงน่ะหรือ เอาไว้เป็นคู่นอนชั่วคราวก็พอ ส่วนใครที่

สมควรมอบรกัจรงิให้ เขาไม่เหน็ว่าจะมสีกัราย

ดูอย่างดาราจันทร์ที่ออกจะเพียบพร้อม ขานั้นก็ยอมคุยกับเขาเพื่อ

ธุรกจิเท่านั้น คงไม่ยอมลดตวัมาคบกบัคนชั้นต�่าอย่างเขาแน่ๆ

แต่ช่างปะไร...ใครสน 

ชวนิยกัไหล่ แล้วเรยีกเอกลขิติเข้ามาหาเพื่อให้ช่วยไปหยบิไวน์ราคา
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แพงมาให้ เขาอยากดื่มแก้เซง็ให้วนันี้เสยีหน่อย ไหนๆ กไ็ม่มใีครเข้าใจแล้ว

เอกลขิติกลบัเข้ามาพร้อมของที่เขาต้องการ เลขาฯ บรรจงรนิไวน์ใส่

แก้วสวยอย่างระมดัระวงัและยื่นให้เจ้านาย

“นี่เอก เรื่องที่ฉนัให้นายไปหาข้อมูลถงึไหนแล้ว”

เอกลิขิตนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะรายงาน “อ้อ เรื่องผู้หญิงที่มีเรื่องกัน

เมื่อตอนบ่ายน่ะเหรอครบั”

ชวนิพยกัหน้า

“เธอชื่อมาลยัทองครบั”

หนุ่มหล่อส�าลกัไวน์ 

“นอกจากหน้าตาเชยๆ ชื่อก็เหมือนนางเอกลิเกด้วยเหรอเนี่ย” เขา

หวัเราะ

เอกลขิตินิ่งจนเจ้านายสั่งให้พูดต่อ

“เธอเป็นเจ้าของร้านของเก่าชื่อ ‘ในวารวนั’ ย่านเวิ้งนครเกษมครบั”

“กไ็ม่เลว ฉนันกึว่าเธอจะเป็นพวกพนกังานเงนิเดอืนธรรมดา หรอื

ไม่ก็พวกลูกจ้างโรงแรมแถวนั้น” ชวินตัดสินเธอจากการพบเจอครั้งแรก

แบบนั้น

“ที่น่าสนใจกค็อื คุณมาลยัทองก�าลงัจะไปฮ่องกงครบั”

“มอีะไรเหรอ”

ชวินฟังเอกลิขิตอย่างตั้งใจ พลันแววตาฉายชัดถึงแผนการแก้แค้น

บางอย่าง คราวนี้แม่นางเอกลเิกมาลยัทองคงเจอเขาเอาคนือย่างถงึใจแน่

เกาะฮ่องกง
ในโรงแรมหรูกลางเมือง สาวงามร่างสูงเดินมาด้วยท่าทางมาดมั่น 

เธอสวมเดรสแขนกุดสแีดงสด ที่คอระหงมสีร้อยไข่มกุเสน้เลก็ขบัผวิเนยีน 

มอืถอืกระเป๋าหนงัสดี�าวาววบั ใบหน้าหวานราวน�้าผึ้งเดอืนห้าเป็นที่ประทบัใจ

ของผู้พบเห็น บรกิรที่ยืนหลงัเคาน์เตอร์หันไปมองเป็นตาเดียวเมื่อเธอเดิน
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เข้ามาใกล้ หญงิสาวส่งยิ้มหวานแล้วถามพนกังาน

“ห้องประมูลของอยู่ทางไหนคะ”

“ห้องหมายเลขสบิสองครบัคุณผู้หญงิ” เขาตอบ

เธอพยกัหน้าและกล่าวขอบคุณก่อนจะเดนิเชดิหน้าไปยงัที่หมาย

ภายใต้บุคลิกมาดมั่น ใครจะรู้ว่าเธอก็แอบตื่นเต้นไม่น้อย ภารกิจ

ส�าคญัในวนันี้เธอจะพลาดไม่ได้ จงึเป็นเหตผุลให้มาลยัทองต้องแต่งตวัให้ดี

ที่สุดเพื่อสร้างความน่าเกรงขามให้แก่ผู้พบเหน็

มาลัยทองเดินเข้าห้องประชุมขนาดใหญ่ ที่นั่งเป็นชั้นไล่ระดับลงมา 

ตรงกลางเป็นเวทซีึ่งมผีูด้�าเนนิรายการก�าลงัประกาศก้อง คนในห้องแต่งตวั

สวยงาม มองไปแล้วมแีต่มหาเศรษฐชีื่อดงัที่ต้องการมาจบัจองของสะสมใน

คนืนี้

ใช่แล้ว หญงิสาวก�าลงัมางานประมลูของเก่าที่บรษิทัซทัเทบส์ี บรษิทั

จดัการประมูลชื่อดงัจดัขึ้น ตามข่าวที่ตดิตามมานาน ของที่เธอต้องการจะ

ถูกน�าออกมาประมูลในค�่าคนืนี้

การปรากฏตัวของสาวชุดแดงสร้างความสนใจให้แก่คนในห้องไม่

น้อย เธอเดนิเฉดิฉายมานั่งเก้าอี้แถวที่สาม และทกัทายหญงิชราที่นั่งข้างๆ 

ซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน บนเวทีก�าลังมีการประมูลกาน�้าชาจากจีนสมัย

ศตวรรษที่สบิเก้าในราคาสงูลิ่ว หวงัว่าเมื่อถงึควิของสิ่งที่เธอต้องการ ราคา

มนัคงไม่เกนิวงเงนิที่เธอก�าหนดไว้

อตุส่าห์เกบ็ออมมานาน ค้นหาแทบพลกิแผ่นดนิ งานนี้เธอจะไม่ยอม

ให้มนัหลุดมอืไปแน่ๆ 

ดาบชาตร.ี..

เสียงปรบมือดังก้องเมื่อมหาเศรษฐีจากอินเดียชนะประมูลกาน�้าชา

รูปหงส์ ชายบนเวทีก�าลังเสนอศิลปวัตถุชิ้นใหม่ใต้ผ้าคลุมที่มีสาวสวยเข็น

เข้ามา มาลยัทองมองด้วยใจระทกึ เมื่อดงึผ้าคลมุออก ไฟกส็าดส่องเผยให้

เห็นตู้กระจกใสขนาดหนึ่งเมตร ด้านในมีดาบสีเงินเล่มหนึ่งตั้งอยู่บนที่วาง



หั ส วี ร์  l  33

ดาบอนัเป็นรูปพญานาคสทีอง สวยงามจนคนทั้งห้องประชุมฮอืฮา

“รายการประมูลที่ห้าสิบเก้า นี่คือดาบล้านนา อันเป็นดินแดนส่วน

เหนือของประเทศไทย ว่ากันว่าดาบเล่มนี้อยู่ในช่วงประมาณพุทธศักราช

สองพันสามร้อยสี่สิบ เป็นดาบของพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่ 

ใช้ในการป้องกนัการรุกรานจากข้าศกึ”

“ข้อมูลมั่วไปหน่อยนะ” มาลยัทองพูดกบัตวัเองอย่างคนรู้จรงิ ดาบ

เล่มนั้นมนัของพระเจ้ากาวลิะเสยีที่ไหน น่าจะสร้างมาก่อนหน้านั้น และคง

เป็นดาบประจ�าเมอืงไหนสกัเมอืงในอาณาจกัรล้านนา 

“ราคาประมูลเริ่มที่หนึ่งพนัเหรยีญ”

มาลัยทองเตรียมจะยกป้าย แต่แล้วมหาเศรษฐีชาวอินเดียคนเดิม 

ทางฝ่ังขวากย็กเพิ่มราคาเป็นสองพนัเหรยีญอย่างรวดเรว็ หญงิสาวเม้มปาก 

ยกเพิ่มอกีห้าร้อยเหรยีญ เสยีงค้อนเคาะโต๊ะดงัก้อง

“ราคาอยู่ที่สองพนัห้าร้อยเหรยีญ โดยคุณผู้หญงิชุดแดงครบั”

ยงัไม่ทนัขาดค�า เศรษฐแีก่เมอืงโรตกีช็ูเพิ่มอกีสองพนัเหรยีญ

“เป็นสี่พนัห้าร้อยเหรยีญครบั”

มาลยัทองสดูลมหายใจลกึ “ดาบกด็าบเก่าธรรมดา อตีาลงุนี่จะอยาก

ได้ไปท�าไมไม่ทราบ”

“ดูเหมือนว่าเขาอยากได้ที่วางดาบที่เป็นลายพญานาคสีทอง เขาคง

ชอบ เห็นคุยกันตั้งแต่ก่อนเข้าห้องประมูลแล้ว” หญิงชราที่นั่งข้างๆ คง

ได้ยนิเธอบ่นจงึแอบกระซบิ

มาลัยทองกลอกตา...จะบ้าตาย นี่เธอต้องมาประมูลของส�าคัญของ

ตระกูลแข่งกบัคนรวยที่อยากได้แค่ฐานวางดาบ

มาลยัทองยกป้ายเพิ่ม

“โอเค คณุผูห้ญงิชดุแดงยกเพิ่มอกีหา้ร้อยเหรยีญ ตอนนี้ราคาอยูท่ี่

ห้าพนัเหรยีญส�าหรบัดาบโบราณจากประเทศไทย”

เศรษฐอีกีฝั่งชะโงกหน้ามาดูหญงิสาว มาลยัทองยิ้มหวานส่งสายตา
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ออดอ้อนให้เขายอมปล่อยของชิ้นนี้ให้เธอเสีย ชายชรายิ้มรับ พร้อมกับ 

ยกป้ายอกีสองพนัเหรยีญ...เป็นเจด็พนั

มาลัยทองต้องเก็บอารมณ์ไว้ภายใต้สีหน้าเรียบเฉย มือสั่นสะท้าน 

ก่อนจะฝืนใจยกป้ายขึ้นสู้อกีครั้ง

“เพิ่มมาอกีสองพนั ราคาอยู่ที่เก้าพนัเหรยีญแลว้ครบั มใีครจะสูอ้กี

หรอืไม่”

ราคาเกอืบสามแสนบาทแล้ว หญงิสาวเทหมดหน้าตกั หวงัว่าการน�า

ดาบไปให้ทพิย์ แม่ของเธอคงได้รบัการให้อภยัไปด้วย หางตาแลไปมองฝั่ง

ชายอนิเดยี เขาส่ายหวัและคงเลกิสนใจแล้ว 

ถูกต้องแล้ว...ดาบโบราณธรรมดาไม่ต้องสนใจหรอกค่ะลุง

“เก้าพนัเหรยีญหนึ่ง เก้าพนัเหรยีญสอง และเก้า...” คนบนเวทชีะงกั

ไปชั่วครู ่ก่อนจะหนัไปมองเก้าอี้แถวหลงัสดุ มใีครคนหนึ่งชูป้ายเพิ่ม “โอ...

พระเจ้า เรามสีุภาพบุรุษเพิ่มราคาประมูลมาอกีห้าพนัเหรยีญครบั”

หญงิสาวตาเบกิโพลง ใช่...เธอได้ยนิไม่ผดิ มเีศรษฐคีนใหม่ให้ราคา

ดาบชาตรอีกี มาลยัทองตวัสั่น หูอื้อ เงนิเพิ่มมาอกีตั้งห้าพนัเหรยีญเธอจะ

เอาที่ไหนไปสู้ 

ขณะที่ก�าลงัคดิหนกั เสยีงค้อนเคาะโต๊ะกด็งัจนเธอสะดุ้งโหยง

“เคาะราคาที่หนึ่งหมื่นสี่พนัเหรยีญครบั”

มีเสียงปรบมือดังก้อง มาลัยทองชะเง้อมองหาคู่แข่งที่ปาดหน้าคว้า

ดาบไป 

“นั่นมนัคุณชวนิ มหาเศรษฐดี้านอสงัหารมิทรพัย์นี่นา” เสยีงจากป้า

ข้างๆ ดงัหลงัจากเธอลุกขึ้น

ชวนิงั้นเหรอ...เหมอืนเคยได้ยนิที่ไหน

“คุณป้ารู้จกัเหรอคะ”

“ก็คนไทยด้วยกัน คุณชวินนี่เธอเก่งเรื่องการประมูล รู้ว่าอันไหน

ของดมีรีาคาขายได้ วนัก่อนกไ็ปประมูลเกาะทางตอนใต้ของมลัดฟีส์ แว่ว
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ว่าราคาเพิ่มขึ้นจากที่ประมูลได้เป็นเกอืบเท่าตวั”

มาลัยทองขบกรามแน่น หันไปมองผู้ชายแถวหลัง พลันก็ได้สบตา

กับเขา ชายหนุ่มมองตอบอย่างหยามเหยียด รอยยิ้มนั้นเจือไว้ด้วยความ

เป็นผู้ชนะตวัจรงิ

ในห้องรบัส่งของ ชวนิเซน็ชื่อลงในเชค็แล้วยื่นให้พนกังาน พนกังาน
ตรวจสอบก่อนจะผายมอืให้ผู้ประมูลรบัของได้ ชายหนุ่มขอบคุณและเดนิ

ไปยงัจุดรบัของ กล่องแก้วที่มดีาบอยู่ข้างใน ชวนิอมยิ้มมอง

เสียเงินไปเกือบห้าแสน ไม่นับค่าเดินทางมาถึงฮ่องกง ได้ดาบ

โกโรโกโสนี้มา คนอื่นอาจมองว่าบ้า แต่เศษเงนิแค่นี้แลกกบัการไดป้าดหนา้

แม่มาลยัทองอะไรนั่นถอืว่าคุ้มแสนคุ้ม 

ยิ่งได้เหน็สหีน้าของเธอเมื่อครู ่เขาอยากจะแลบลิ้นปลิ้นตาแถมชี้หน้า

เย้ยคนแพ้เสยีเตม็ประดา แค่คดิกท็�าให้ชายหนุ่มหลุดหวัเราะออกมาได้

“มีอะไรให้ผมรับใช้อีกหรือเปล่าครับ” พนักงานชาวฮ่องกงถามเมื่อ

เหน็เขาหวัเราะ

“อ้อ ไม่ ผมโอเคด”ี เขาตอบก่อนจะแกล้งท�าเป็นพจิารณาตรวจสอบ

ดาบเงนิ

“ความจริงเจ้าของคนเก่าเขาฝากบอกผู้ที่ได้ของชิ้นนี้ไปด้วยนะครับ

ว่าดาบเล่มนี้มคีวามมหศัจรรย์ซ่อนอยู่”

ชวนิและเอกลขิติต่างหนัขวบัมามองอย่างสงสยั

“อะไร”

พนักงานคนเดิมหยิบเศษกระดาษมาอ่าน มันเป็นข้อความภาษา

องักฤษ 

“ดาบเล่มนี้เหมาะส�าหรบัผูช้ายที่ต้องการความสมบรูณ์แบบ หากคณุ

คิดว่าในความเป็นชายชาตรีคุณขาดสิ่งไหน คุณควรจะอธิษฐานขอจากมัน 

มนัจะดล...”
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ไม่ทันพูดจบ ชวินก็หยิบกระดาษในมือพนักงานออกมาอ่านแล้ว

หวัเราะร่วน

“แสดงว่าเศษกระดาษนี่กเ็ป็นของผมด้วย”

พนกังานผายมอื 

เอกลิขิตยังสงสัย “มีอะไรอีกหรือเปล่าครับนาย เป็นดาบผีสิงหรือ

เปล่า”

“ไม่หรอก เจ้าของคนเก่าคงเพ้อเจ้อ บอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรที่ช่วย

เสรมิสร้างความเป็นชายกใ็ห้อธษิฐานขอจากดาบนี้ ตลกชะมดั”

“เป็นดาบมหศัจรรย์เหรอครบั”

“งั้นมั้ง แต่นายจะให้ฉันขออะไรอีก ในเมื่อทุกอย่างที่ชายในโลกนี้

ต้องการมนัอยู่ในมอืฉนัหมดแล้ว หรอืจะให้ฉนัขอให้น้องชายของฉนัใหญ่

ขึ้น โธ่...แค่นี้ผู้หญงิแต่ละคนกท็นไม่ไหวแล้ว”

เอกลขิติหวัเราะก่อนจะนิ่งคดิ จรงิอย่างที่เจ้านายพดู ชวนิจะต้องการ

อะไรอกี

“เผื่อว่านายต้องการเจ้าสาว...”

“หยุด แค่ฉันกะพริบตาก็มีผู้หญิงพร้อมจะแต่งงานกับฉันแล้ว ไม่

ต้องพึ่งไอ้ดาบนี่หรอก”

จงัหวะนั้นเองพนกังานของบรษิทัจดัการประมูลคนเดมิเดนิเข้ามาหา 

และบอกว่ามสีภุาพสตรคีนหนึ่งต้องการพบชวนิอยูห่น้าห้อง เอกลขิติสงสยั

และก�าลงัจะปฏเิสธ แต่เจ้านายยกมอืห้าม

“บอกให้เธอรออยู่ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวผมจะออกไปพบเอง”

พนกังานรบัค�าและเดนิออกไป 

“ได้ยงัไงครบันาย เกดิเป็นพวกที่คดิร้าย” เลขาฯ ยงัเป็นห่วงความ

ปลอดภยั

“ไม่ต้องห่วงหรอกน่า จะใครเสยีอกีถ้าไม่ใช่แม่มาลยัทองคนนั้น”

ชวนิเดาถกู เพราะตอนนี้ที่หน้าห้อง สตรใีนชดุแดงเดนิวนเวยีนไปมา
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เป็นสบิกว่ารอบแล้ว ในใจกจ็ดจ่อให้คนในห้องเดนิออกมาเสยีที

อยู่ดีๆ  ดาบที่เธอตามหามายี่สบิกว่าปีกลบัหลุดลอยไปอยู่ในมอืของ

มหาเศรษฐขีี้เก๊ก บ้าชะมดั 

สกัพกัใหญ่ หนุม่ร่างสงูกป็รากฏตวัขึ้นพร้อมกบัเหล่าบอดกีาร์ด เมื่อ

เห็นมาลัยทองชายหนุ่มก็ยิ้มกริ่มและเดินเข้ามาหาอย่างยียวน แต่แปลก

หน่อยที่วนันี้หญงิสาวแต่งตวัพอดูได้ ไม่กระเซอะกระเซงิเหมอืนวนันั้น

“ไม่นกึเลยว่าเราจะเจอกนัที่นี่ ผมเกอืบจ�าไม่ได้แน่ะว่าเป็นคณุ ผูห้ญงิ

แว่นหนาแต่งตวัเป็นมนุษย์ป้าที่โรงแรมวนัก่อน”

แค่ประโยคแรกเธอกไ็ด้ยนิเสยีงระฆงัเปิดศกึทนัท ีแต่ไม่ได้ เวลานี้

เธอต้องยอมโอนอ่อนให้เขา

“ดใีจค่ะที่คุณยงัจ�าฉนัได้”

“จ�าได้สคิรบั ผมยงัเจบ็หว่างขาอยู่เลย”

หญิงสาวหน้าซีด วันก่อนเธอคงจะเล่นแรงกับเขาจริงๆ “ฉันต้อง

ขอโทษเรื่องวันนั้นจริงๆ นะคะ ฉันอาจจะเจอเรื่องหงุดหงิด เอ่อ...ฉันชื่อ

มาลยัทอง เป็นเจ้าของร้านขายของเก่า” เธอรบีแนะน�าตวั

“ผมรู้หมดแล้ว” เขาเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจนกั 

มาลยัทองสูดลมหายใจลกึ “ไม่ทราบว่าตอนนี้ดาบชาตรอียู่ไหนคะ”

“อะไรคอืดาบชาตร”ี เขาย้อนถาม 

“ก็ดาบที่คุณประมูลได้ คุณชวินคงไม่รู้ว่าฉันนี่แหละที่ประมูลแข่ง 

กบัคุณ”

ชายหนุม่พยกัหน้าหงกึๆ “อ้อ ผมนกึออกละ เจ้าดาบเก่านั่นน่ะเหรอ 

ผมไม่ได้ใส่ใจมนัหรอก พอดเีอกลขิติบอดกีาร์ดของผมมนัอยากได้ เหน็ว่า

อยากให้ญาตไิปเล่นลเิก ผมเลยประมูลให้” เขายกัไหล่ชวนหมั่นไส้

เอกลขิติท�าหน้าเหลอหลา

“ฉนัขอพดูตรงๆ เลยนะคะ จะว่าอะไรไหมถ้าฉนัขอซื้อดาบเล่มนั้นต่อ 

เพราะว่ามนัมคีวามหมายต่อฉนัมาก”
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คราวนี้ชวนิเงยีบไปครู่ใหญ่ แต่กลบัมองเธออย่างมเีลศนยั

“ยงัไง”

“แต่ปัญหาของฉันคือเงินไม่พอจะสู้กับคุณได้ เพราะฉะนั้นหากคุณ

ยอมขาย เราจะน�าที่บ้านมาจ�านอง หรอืไม่ถ้าคณุจะใจดยีอมให้ฉนัผ่อนจ่าย

เป็นงวด”

“จะบ้าหรอืเปล่าคุณ ดาบเล่มนั้นผมเพิ่งประมูลมาได้นะ เมื่อกี้ท�าไม

คุณไม่สู้ราคากบัผมล่ะ”

“คอื...ฉนัไม่มเีงนิมากขนาดนั้นค่ะ”

คราวนี้ชายหนุ่มหวัเราะดงัจนเธอสะดุ้ง

“นี่เหรอผู้หญิงที่ไม่เห็นความส�าคัญของเงิน ยอมปฏิเสธแถมยังตบ

หน้าผมเตม็แรง และท�าให้ผมเกอืบสูญพนัธุ์ด้วยเข่าของคุณ แล้วเป็นไงล่ะ 

ตอนนี้กลบัอ้อนวอนขอผ่อนราคาสนิค้ากบัผมอย่างนั้นเหรอ”

“คอื...ฉนัขอโทษจรงิๆ” มาลยัทองเอ่ยแบบหลงัชนฝา

“คุณเป็นแม่ค้า คงรู้ว่าดาบเล่มนี้มรีาคา จงึยอมบนิจากเมอืงไทยมา

ประมูลถงึที่นี่”

“ไม่ใช่ ดาบมนัมคีวามหมายต่อฉนัจรงิๆ”

“ถ้ามคีวามหมายจรงิ คุณกต็้องพยายามเอามนัมาเป็นของตวัเองให้

มากกว่านี้ ไม่ใช่เหน็คนอื่นประมลูได้แล้วมาร้องขอหน้าห้องอย่างกบัขอทาน”

“คุณชวนิ!” มาลยัทองโกรธจนเลอืดขึ้นหน้า

“โกรธงั้นเหรอ แต่กช่็วยไม่ได้ จ�าไม่ได้เหรอว่าคุณเป็นฝ่ายเริ่มก่อน” 

เขายยีวน

“ถ้าอย่างนั้นคณุจะยอมขายต่อให้ฉนัได้หรอืไม่ สว่นเรื่องเงนิ ฉนัจะ

ไปหามาเอง”

ชวนิยิ้มที่เหน็เธอทะนงตน

“ด ีงั้นผมจะขายในราคาสามล้านบาท”

“จะบ้าหรอืไง คุณประมูลมาไม่ถงึแปดแสน”
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“เพราะอย่างนี้ไงเขาถงึเรยีกว่าโอกาส” ชวนิยิ้มเยาะ ก�าลงัจะเดนิจาก

ไป “อ้อ หรอืว่าคุณยงัสนใจข้อเสนอเดมิของผม”

“ข้อเสนออะไร”

“ถ้ากลับถึงเมืองไทย ลองไปกินข้าวกับผมสักมื้อ ไม่แน่การเจรจา 

ของเราอาจมข้ีอแลกเปลี่ยนที่ลงตวั คณุอาจจะได้ดาบในราคาถกู หรอืไมก่็

อาจจะไม่เสยีเงนิเลยถ้าท�าให้ผมพงึพอใจ”

มาลยัทองตวัสั่น เป็นอกีครั้งที่เขาดูถูก

“แต่ถ้าไม่สนใจกไ็ม่เป็นไรนะ คณุกภ็มูใิจในศกัดิ์ศรขีองตวัเองต่อไป

เถอะ ดาบเล่มนี้มันไม่ส�าคัญอะไรอยู่แล้วนี่” ชวินเอ่ยพร้อมกับหมุนตัว 

จากไป

มาลยัทองกดัรมิฝีปาก ในเมื่อไม่มทีางเลอืกกบัผู้ชายเฮงซวยแบบนี้ 

คงต้องลองเอาตวัเข้าเสี่ยง ดกีว่ามดืมนไปทุกทาง

“ตกลง ฉนัยอมไปกนิข้าวกบัคุณกไ็ด้”

ชายหนุ่มที่หนัหลงัให้ยิ้มกริ่มด้วยความสะใจ

“แล้วผมจะให้เลขาฯ ตดิต่อคุณไป” 

หญิงสาวมองตามร่างสูงด้วยความโกรธแค้น นี่มันนรกชังหรือ

สวรรค์แกล้ง ท�าไมเธอต้องมาเจอคนแบบนี้ ไอ้ผู้ชายโรคจติ 

คงเพราะไปกระตุกต่อมโกรธของเขาวันนั้น วันนี้เขาถึงลงทุนมา 

แก้แค้นแย่งของส�าคญัไปจากเธอโดยเฉพาะ



๓
ลางนิทรา

อนงค์ สาวใช้ประจ�าคฤหาสน์ยืนอยู่หน้าประตูบ้าน เธอตกใจ 
เมื่อเห็นเจ้านายก้าวออกมาจากรถ เพราะตอนนี้ชวินอยู่ในสภาพเมาแอ๋ 

หวัเราะดงัและอารมณ์ดเีป็นที่สุด โดยมสีาวสวยสองนางคอยประคอง

“ท�าดมีากนะพวกเธอ เอาเงนินี่ไปเป็นค่าขนมที่มาส่งฉนัถงึบ้าน” 

เขาหยิบเงินสดออกมาและโปรยขึ้นฟ้า สาวสวยปล่อยมือและรีบ

เข้าไปเกบ็ธนบตัรโดยไม่สนสิ่งใด 

“และถ้าคนืนี้ตามใจฉนัอย่างด ีฉนักจ็ะมรีางวลัให้เธอไม่อั้น” 

เขาเอ่ย แต่เพราะแอลกอฮอล์ที่ควบคมุสตทิ�าให้ร่างสงูเซจนเกอืบล้ม 

สาวใช้ที่มองอยู่วิ่งเข้าไปรบัได้ทนัท่วงที

“ระวงัค่ะคุณวนิ”

เจ้าของบ้านยงัไม่ทนักล่าวขอบคณุ สองสาวที่มาด้วยกร็บีผลกัอนงค์

ออกไปและเข้าประคองแทนอย่างถงึเนื้อถงึตวั

“แน่นอนสคิะคณุชวนิ เราสองคนมาส่งคณุถงึบ้านแล้ว กไ็ม่ยากที่จะ

ส่งไปถงึสวรรค์”
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ชวนิหวัเราะด้วยความพอใจ 

“เดี๋ยวครบันาย” เอกลขิติที่ลงจากรถมาทหีลงัตะโกนเรยีกเจ้านาย

ชวนิหวัเสยีที่ถูกขดัจงัหวะ “มอีะไรอกีวะ”

“แล้วดาบเล่มนี้นายจะให้เอาไปเกบ็ไว้ที่ไหนดคีรบั” เขาถาม 

ชวนิท�าหน้าคดิ “เอาไปไว้ห้องเกบ็ของกไ็ด้” เขายกัไหล่อย่างไม่ยี่หระ 

ก่อนจะกอดสองร่างบางขึ้นไปบนห้อง

“มันคืออะไรเหรอพี่เอก” สาวใช้คนเดิมถามถึงเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมที่ 

ห่อหุ้มอย่างดทีี่เหล่าคนงานชายก�าลงัขนลงจากด้านหลงัรถตู้

“กข็องประมูลของนายนั่นแหละ แกได้มาจากฮ่องกง ประมูลมาได้ 

กต็ั้งหลายตงัค์แต่ดนัจะให้เกบ็ไว้ห้องเกบ็ของ”

“มนัเป็นอะไรเหรอพี่”

“ดาบโบราณ”

“ฉนัว่าเอาไปเกบ็ไว้ห้องสะสมบนเรอืนดไีหม” อนงค์หมายถงึห้องบน

ตึกใหญ่ที่เป็นห้องพระและเป็นที่เก็บของเก่าอย่างพวกวัตถุมงคล ดวงตา 

มกัจะเข้าไปดูแลความเรยีบร้อยและไหว้พระที่นั่นเป็นประจ�า

“กด็นีะ แล้วคุณท่านหลบัหรอืยงั”

“หลับแล้ว แต่ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวฉันจะบอกคุณพลอยเองว่า 

คุณวนิให้เอาดาบโบราณนั่นไว้ที่ห้อง”

เอกลขิติพยกัหน้า แล้วสั่งให้ลกูน้องคนอื่นๆ ยกกล่องดาบขึ้นบ้านไป

อนงค์ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นบนกล่องแก้ว ไฟสีส้มสะท้อนดาบโบราณ

แวววาวดูสวยงามนกั

“คณุวนิสนใจเรื่องดาบด้วยเหรอคะ” เธอหนัมาถามเอกลขิติที่ยนืมอง

ดาบเล่มนั้นอยู่เช่นกนั

“ความจรงิกไ็ม่ได้สนหรอก แต่อยากเอาชนะมากกว่า”

“เอาชนะ?” สาวใช้สงสยั

“ใช่ มผู้ีหญงิคนหนึ่งที่นายพยายามจะซื้อด้วยเงนิ แต่เธอไม่เล่นด้วย 
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นายกเ็ลยท�าทกุวถิทีางให้ผูห้ญงิคนนั้นยอมเข้ามาหา รวมทั้งการไปแย่งเธอ

ประมูลดาบ”

“แบบนี้กม็ดี้วย” อนงค์พศิมองศสัตราวุธที่อยู่ในกล่องกระจก ดาบ

เงินเก่าแก่ แต่เมื่อถามราคาจากเอกลิขิต สาวใช้ก็อ้าปากหวอ เพราะมัน

เท่ากบัเงนิเดอืนของเธอเกอืบห้าปีทเีดยีว

“มีอะไรกันหรือเปล่าคะทุกคน” เด็กสาววัยสิบหกที่ใส่ชุดนอนลาย

กระต่ายเดนิเข้ามาถาม 

อนงค์ยิ้มให้และรบีรายงาน

“คุณพลอยมาพอดี พี่ก�าลังจะไปแจ้งให้ทราบว่าจะน�าดาบเล่มนี้ 

มาเกบ็ไว้ที่นี่ คุณวนิไปประมูลมาได้ค่ะ”

พลอยแก้วมองดาบเก่าแล้วพยกัหน้ารบัรู้

“แล้วตอนนี้พี่วนิอยู่ไหน”

“ขึ้นไปบนห้องแล้วครบั”

“งั้นดแีล้ว เผื่อคุณย่าตื่นจะได้รายงานให้ท่านทราบ” พลอยแก้วรู้ดี

ว่าหากดวงตาตื่นมายามใด สิ่งแรกที่มกัจะถามหาคอืหลานชายคนเดยีว ถ้า

ไม่ได้ค�าตอบ หญงิชรากไ็ม่ยอมนอนหลบัง่ายๆ

“แล้วคุณพลอยยงัไม่นอนอกีเหรอคะ” อนงค์ถาม

“เอ่อ...พลอยลงมาโทรศพัท์ ก�าลงัจะขึ้นไปนอนแล้วเหมอืนกนั” 

สาวน้อยพูดแล้วเดินจากไป อนงค์และเอกลิขิตจึงเดินตามออกจาก

ห้อง

ดวงตายิ้มกริ่มเมื่อเหน็หลานชายตวัเองในชดุขาวนั่งพนมมอือยูก่ลาง
ลานวัด เขาหลับตาพริ้มดูส�ารวมกาย หญิงชราเดินเข้าไปหาช้าๆ หยิบ

กรรไกรที่พลอยแก้วยื่นให้ และบรรจงตดัเส้นผมของเขา

อิ่มใจเหลือเกิน...เพราะสิ่งที่เธอใฝ่ฝันมานาน คือการได้เห็นชวิน 

ทายาทคนเดยีวของตระกูลได้อยู่ใต้ร่มกาสาวพสัตร์ ศกึษาธรรมตามรอย
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พุทธองค์ ก่อนที่เธอจะสิ้นลมหายใจ

ดวงตาปล่อยเส้นผมไว้บนใบบวัในพานที่เอกลขิติถอื น�้าตาแห่งความ

ปลื้มปีตไิหลรนิ แต่แล้วรอบตวักเ็ปลี่ยนแปลงอย่างฉบัพลนั ท้องฟ้าที่เคย

สดใสบัดนี้มืดครึ้มด้วยเมฆสีด�า ต้นไม้ในวัดสะบัดกวัดแกว่งเหมือนการ 

โห่ร้องของปีศาจ

พายุพดัแรงขึ้น ฝุ่นดนิ เศษใบไม้ปลวิว่อน ใบบวัที่รองเส้นผมนาค

ลอยคว้างอยู่กลางอากาศ ดวงตาใจคอไม่ด ีและรอบกายกลางพายุกเ็หลอื

เพยีงเธอและหลานชาย

“วนิ ลมแรงเหลอืเกนิ ย่าว่าเราหลบเข้าไปในวหิารกนัก่อนดกีว่า”

ชวนิไม่ตอบ กลบัยงันั่งหลบัตาอยู่อย่างนั้น เสยีงฟ้าร้องครนืๆ ใกล้

เข้ามาเรื่อยๆ ตามมาด้วยสายฝนโปรยปราย และแล้วด้านหลังของชวินก็

ปรากฏร่างของชายคนหนึ่ง แต่งกายด้วยชุดสแีดงเข้มเฉกเช่นทหารโบราณ 

หน้าตาเหี้ยมเกรยีมจนดวงตารู้สกึถงึอนัตรายที่เข้ามาใกล้

“แกเป็นใคร” เธอถามบุรุษปรศินา 

ไม่มคี�าตอบจากคนแปลกหน้าที่ดเูยี่ยงโจรป่ากกัขฬะ ใบหน้าของเขา

มีรอยแผลเป็นทางยาวบนแก้มซ้าย สายตาของเขาที่มองชวินแฝงความ 

น่ากลวัจนเธอต้องถอยกรูด แต่ยงันกึห่วงหลานชาย

“วนิ ออกมาลูก” เธอตะโกนบอก 

แต่ชวินยังหลับตานิ่งเหมือนไม่รู้สึกตัว จนกระทั่งได้ยินเสียงฟ้า

ค�ารามก้อง 

ชายน่ากลัวคนนั้นเงื้อดาบขึ้น แสงฟ้าแลบสะท้อนคมดาบ ดวงตา 

อ้าปากค้าง

“อย่า!”

ชายแปลกหน้าไม่สนใจค�าร้องขอ แววตาอ�ามหติขณะตวดัดาบเข้าใส่

ร่างของชวนิ

“กรี๊ด!” 
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ร่างของหลานชายขาดเป็นสองท่อน ไม่ต่างจากหวัใจของหญงิชราที่

ราวกบัถูกเขาฟันขาดด้วยดาบเล่มนั้น

“ไม่...วิน ไม่...” เธอร้องครวญคราง คลานเข้าไปหาร่างที่นอนนิ่ง 

เลอืดแดงผสมกบัน�้าฝนเจิ่งนองไปทั่ว

“วนิ...” 

หญงิชราร้องไห้พร้อมกบัลมืตาโพลง ก่อนที่ทกุอย่างในห้องจะยนืยนั

ว่าเธออยูบ่นเตยีง ไม่ใช่พายุคะนองเลอืดเหมอืนในนทิรา มเีพยีงหยดน�้าตา

ที่ตามมาจากในฝัน

“วนิ วนิอยู่ไหนลูก”

ดวงตาปาดแก้ม ดันตัวลุกขึ้นมาอย่างทุลักทุเลในห้องที่มืดสนิท 

พยายามควานหาสวติช์โคมไฟข้างเตยีง เมื่อแสงสว่างไล่ต้อนความมดืไปอยู่

มุมห้อง หญงิชรากล็งจากเตยีง เปิดประตู ตรงไปที่ห้องของหลานชาย

ชวินนอนกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่บนเตียงน�้า ต้องยอมรับว่าค�่าคืนนี้เขา
ช่างเป็นสุขเหลือเกิน โดยมีสองสาวที่คว้ามาจากผับย่านทองหล่อคอย

ปรนนบิตัพิดัวใีนห้องอย่างถงึพรกิถงึขงิ นางหนึ่งลบูไล้แผงอก อกีนางหนึ่ง

กจ็บัมอืเขาไปสมัผสัปทุมถนั 

ทนัใดนั้นกม็เีสยีงเคาะประตูห้องดงัลั่น

“วนิ อยู่หรอืเปล่าลูก” 

ชายหนุม่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย เป็นอกีครั้งที่เกมรกัต้องถกู

ขัดจังหวะจากดวงตา จะท�าเป็นเงียบเสียงว่าเป็นคนหลับลึก คนเป็นย่าก็

กระหน�่าเคาะประตูราวกบัโลกจะถล่มเสยีตอนนี้

“วนิ ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม”

ในที่สุดชวินก็จ�าต้องปัดหญิงสาวทั้งสองออกจากตัว หยิบชุดนอน

แบบคลุมมาสวมและเดนิไปที่ประตู

“มอีะไรหรอืเปล่าครบัคุณย่า” เขาตะโกนถามด้วยน�้าเสยีงหงุดหงดิ
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“ย่าฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เลยอยากรู้ว่าวนิกลบัมาหรอืยงัและไม่เป็น

อะไร”

ชวนิสดูลมหายใจลกึไม่ให้ความหงดุหงดิและแอลกอฮอล์ในร่างกาย

ออกมาอาละวาด 

“สบายดคีรบั คุณย่าไปนอนเถอะ”

“จะไม่เปิดประตูให้ย่าหน่อยเหรอ”

“โธ่ คุณย่าครบั ตอนนี้มนัดกึแล้ว ผมเพลยีเหลอืเกนิ มอีะไรไว้คุย

กนัพรุ่งนี้นะครบั” ชวนิตอบ 

เมื่อเหน็ว่าคนหลงับานประตเูงยีบเสยีงไปแล้ว เขาจงึหมุนตวักลบัและ

กระโดดขึ้นเตยีง

“มาต่อดีกว่าสาวๆ” เขาท�าหน้ายียวนใส่ เพลงรักที่ขาดหายจึง

ประสานกนัอย่างต่อเนื่องอกีครั้ง

ดวงตายืนนิ่งอยู่หลังประตู เธอยังร้องไห้และใจสั่นจากฝันร้าย แต่
เมื่อหลานชายยนืยนัว่าไม่เป็นอะไร กพ็อให้หายห่วงขึ้นบ้าง

“คุณย่ามาอยู่ตรงนี้เอง” 

ดวงตาหันไปมองตามเสียง พลอยแก้วรีบเข้าไปประคองด้วยความ

เป็นห่วง หลงัจากไม่พบหญงิชราที่ห้องจงึเดนิออกตามหา

“มาท�าอะไรตรงนี้คะ”

“ย่าแค่มาตามหาเจ้าวนิ”

“พี่วนิกลบัมาได้ครู่ใหญ่แล้วค่ะ”

สาวน้อยประคองหญงิชราไปอย่างระวงั แต่ก่อนจะเข้าไปในห้องนอน

ตวัเอง ดวงตากเ็กดิเปลี่ยนใจ

“พลอย ย่าอยากไหว้พระให้สบายใจ” 

พลอยแก้วเข้าใจความต้องการ เธอจงึพาดวงตามายงัห้องที่หญงิชรา

ใช้ไหว้พระสงบจติ รวมทั้งเกบ็ของสะสม 
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พระพทุธรปูบนโต๊ะหมูบ่ชูาสทีองอร่าม ดวงเนตรมองต�่า โอษฐ์แย้ม

สรวล ราวกับจะบอกให้อย่าร้อนใจกับเรื่องร้ายใดๆ ดวงตาจุดเทียนแล้ว

พนมมอืเพื่อให้ใจนิ่งได้เหมอืนจติพระพุทธองค์

“ย่าฝันร้าย พลอย” ในที่สุดคนแก่กว่ากเ็ปรยออกมา

“ฝันอะไรเหรอคะคุณย่า” เดก็สาวถาม

“ฝันว่าวนิก�าลงัจะบวช ย่าก�าลงัใช้กรรไกรปลงผมให้นาค”

“มนัน่าจะเป็นฝันดไีม่ใช่เหรอคะ”

“ใช่ แต่แล้วจู่ๆ ก็มีพายุแรง และมีชายในชุดทหารโบราณหน้าตา 

โหดเหี้ยมปรากฏตวัพร้อมดาบในมอื ไม่พดูพร�่าท�าเพลง เขากใ็ช้ดาบเล่มนั้น

ฟันวนิขาดเป็นสองท่อน” ดวงตาพนมมอืไหว้ หวงัให้สิ่งศกัดิ์สทิธิ์คุ้มครอง

ไม่ให้ฝันร้ายนั้นเป็นจรงิ

“หนูว่าเรื่องแบบนี้ไม่มทีางเป็นไปได้หรอกค่ะ”

“นั่นสนิะ” 

ดวงตาขยบัตวัลุกขึ้น พลอยแก้วเข้าไปประคองอกีครั้ง ขณะก�าลงัจะ

เดนิออกจากห้อง กลบัมสีิ่งหนึ่งสะท้อนแสงไฟแยงตาจนหญงิชราต้องหยดุ

และหนัไปมอง หวัใจที่เงยีบสงบบดันี้เต้นระรวัราวกบัเสยีงกลองศกึ 

ดาบเล่มนั้นมนั...

“นั่นอะไรยายพลอย” เธอถาม มองกล่องแก้วไม่วางตา

“อ๋อ นั่นดาบที่พี่วนิประมูลมาได้ค่ะ”

ดวงตาแข้งขาอ่อน แทบล้มลงตรงนั้น

“ว้าย! คณุย่า” พลอยแก้วตกใจ ร้องเรยีกให้ใครที่อยูแ่ถวนั้นมาช่วย 

“แล้ว...มนัมาอยู่ในห้องนี้ได้ยงัไง” หญงิชราเสยีงสั่น

“พี่วนิได้มาจากฮ่องกง หนูเลยให้อนงค์มาเกบ็ไว้ที่ห้องนี้ค่ะ”

อนงค์และแช่มเข้ามาหาด้วยความตกใจและรีบช่วยพลอยแก้วพยุง

ร่างดวงตาอกีแรง

“คุณท่าน” ทั้งสองร้องเสยีงหลง
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“มนั...มนัไม่ควรอยู่ที่นี่” ดวงตาพร�่าพูด

“พาคุณท่านกลบัห้องไปก่อนดกีว่าค่ะคุณพลอย” แช่มบอก 

ดวงตาไร้เรี่ยวแรง ภาพของดาบที่ทหารคนนั้นฟันร่างชวินขาดกับ

ดาบที่อยู่ในห้องพระของเธอ...

มนัเหมอืนกนัไม่มผีดิ

ชวนิถูกปลุกแต่เช้าตรู่ แม้จะมอีาการเมาค้าง แต่เมื่อเหน็สหีน้ากงัวล
ของเอกลิขิต ก็ท�าให้ชายหนุ่มจ�าต้องยอมดีดตัวลุกออกจากเตียงนุ่ม โยน

เงนิให้สองสาว และบอกให้เลขาฯ หนุ่มจดัการไปส่งพวกเธอกลบับ้านเสยี

น�้าจากฝักบัวรดสาดร่างเปลือยเปล่า นึกถึงเรื่องเมื่อวาน หลังจาก

กลบัมาถงึเมอืงไทย เขาตดัสนิใจไปผบัหรูพร้อมดื่มกนิอย่างสบายอารมณ์ 

เหตุเพราะได้ขดัขวางความตั้งใจของใครบางคน

สะใจไม่น้อยที่ได้เหน็มาลยัทองมสีหีน้าผดิหวงัจากการประมูล สุรา

ในผับรสชาติดีกว่าทุกครั้ง หลังจากนั้นภาพทุกอย่างก็เลือนราง จ�าได้ว่า 

ผู้หญิงสองคนที่เจอเมื่อคืนตามมาเล่นบทรักถึงเตียง ส่วนเจ้าดาบโบราณ 

คร�่าคร่านั่นกใ็ห้เอกลขิติเอาไปไว้ในห้องเกบ็ของ

นานพอสมควรกว่าคณุชายของบ้านจะเสดจ็ลงมา ชวนิแต่งกายด้วย

ชุดล�าลอง เดนิเข้ามาร่วมโต๊ะอาหารซึ่งดวงตาและพลอยแก้วนั่งรออยู่ก่อน

แล้ว

“เอกบอกว่าคุณย่าอยากพบผมด่วน” เขาท�าเสียงเป็นเชิงประชด

ประชนัที่ถูกปลุกในวนัหยุด

“ดาบนั่น วนิเอามาจากไหน” ดวงตาถามเข้าประเดน็

“ดาบ?” ชวินครุ่นคิดก่อนร้องอ๋อ “ประมูลมาครับ คุณย่ามีอะไร 

หรอืเปล่า”

“เอาตรงๆ นะวิน ย่าไม่สบายใจที่เห็นดาบเล่มนั้น มันเหมือนกับมี

อะไรบางอย่างเป็นลาง”
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“ยงัไงครบั” ชวนิถาม แต่กลบัสนใจการเตมิน�้าตาลลงในถ้วยกาแฟ

“ย่าฝันว่าวินโดนดาบฟันตัวขาดสองท่อน พอตื่นมาก็พบว่าเจ้าดาบ

เล่มนั้นมนัอยู่ในห้องสะสมของย่าเสยีแล้ว”

คราวนี้ชวนิหนัขวบัไปยงัเอกลขิติ

“เอ่อ...พวกเราเห็นว่ามันเป็นของเก่าและราคาแพง จึงขออนุญาต 

คุณพลอยฝากไว้ที่นั่นก่อน ดกีว่าไปอยู่ในห้องเกบ็ของ”

“นายขดัค�าสั่งฉนั” ชวนิเอ่ยเสยีงเบา แต่ดวงตากเ็รยีกชื่อให้เขาตั้งใจ

ฟังสิ่งที่เธอเป็นห่วง

“จะไว้ที่ไหนมนัไม่ส�าคญัหรอกวนิ เพยีงแต่ย่าคดิว่าความฝันมนัก�าลงั

บอกอะไรบางอย่างกบัย่ามากกว่า”

“ครบั” เขาเปลี่ยนสหีน้ามาตั้งใจฟัง

“ย่าว่าวินอาจก�าลังมีเคราะห์ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าได้ออกไปไหน

จนกว่าย่าจะปรกึษาหลวงพ่อที่วดัเสรจ็ก่อน”

“ท�าไมต้องปรกึษาพระด้วยล่ะครบั”

“ย่าอยากให้วินได้บวช อย่างน้อยสักเจ็ดวันก็ยังดี เผื่อจะท�าให้

เคราะห์ที่ย่าฝันถงึบรรเทาเบาบางลงได้บ้าง”

ชวินกลอกตาพร้อมกับถอนหายใจแรง “ไปกันใหญ่แล้วคุณย่า 

คุณย่าฝันร้ายเอง แต่คนที่ซวยกลบัเป็นผมงั้นเหรอ”

“การบวชไม่ใช่ความซวย” ดวงตาเถยีง

“แต่นั่นแหละ มนัท�าให้ชวีติผมล�าบากขึ้น คณุย่ากเ็หน็ว่าแต่ละวนัผม

แทบไม่ได้อยู่เป็นที่ ให้ผมไปอยู่ในวดัตั้งเป็นอาทติย์ไม่มทีาง”

“ถอืว่าย่าขอร้อง บวชเพื่อย่าไม่ได้เหรอ”

“คุณย่า อย่าท�าให้ผมล�าบากใจสคิรบั”

เกิดความเงียบขึ้นกลางโต๊ะอาหาร จนพลอยแก้วต้องรีบแก้

สถานการณ์

“เอางี้ไหมคะคุณย่า หนูว่าเรายงัไม่ต้องคดิว่าเรื่องนี้มนัเป็นเรื่องจรงิ
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จนกว่าเราจะไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดก่อน ส่วนพี่วิน ช่วงนี้ถ้าไม่รบกวน 

เกนิไปกอ็ย่าเพิ่งออกไปไหนดไีหมคะ”

ค�าพูดเดก็สาวค่อยน่าฟังขึ้นหน่อย อย่างว่า คนอย่างชวนิไม่ชอบให้

ใครมาบงัคบักะเกณฑ์

“กไ็ด้นะ”

“งั้นเดี๋ยวสายๆ เราออกไปหาหลวงพ่อกันนะคะ ถือโอกาสถวาย

สงัฆทานด้วย” พลอยแก้วชวนหญงิชรา แต่ดวงตากลบัยงัมองหน้าหลานชาย

อย่างไม่สบายใจ

“วนิ สิ่งที่ย่าร้องขอมนัอาจจะท�าให้หลานร�าคาญบ้าง ย่าขอโทษนะลกู 

แต่จงรู้ไว้เถอะว่าที่ย่าท�าไปทั้งหมดเพราะย่าเป็นห่วง”

ชวนิถอนหายใจและเอื้อมไปกุมมอืดวงตา “ผมรูค้รบั คณุย่าไมต้่อง

เป็นห่วงผมมากขนาดนั้น ผมเอาตวัรอดได้ ส่วนเรื่องบวช ผมสญัญาครบั

ว่าถ้ามเีวลาผมจะท�าตามที่คุณย่าต้องการ”

คนเป็นย่ายิ้มเจื่อน ก่อนจะบอกว่าเธออิ่มแล้ว พลอยแก้วและอนงค์

จงึประคองพาเธอออกจากห้องอาหาร ชวนิถอนหายใจแรงทนัที

“ให้ตายสิเอก คุณย่าท่านเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าเนี่ย ฉันคือ

พระเอกหนังแอกชันสุดเท่ แต่พอกลับเข้ามาบ้านเมื่อไหร่ไม่ต่างอะไรจาก 

ลูกแหง่ในหนังไทยที่ต้องอยู่ในสายตาคุณย่าตลอด” หนุ่มหล่อบ่นเป็นชุด

พลางหยบิขนมปังมาเคี้ยวตุ้ยๆ ด้วยความโมโห 

“ท่านกเ็ป็นห่วงนายเป็นธรรมดาครบั ประกอบกบัฝันร้าย คงกลวัว่า

มนัจะเป็นจรงิ”

“จะเอาอะไรกับความฝัน ฉันเคยฝันว่าได้อึ๊บกับเชื้อพระวงศ์ยุโรป 

ยงัไม่เหน็เป็นจรงิเลย”

“แต่นายกค็วรเอาใจท่านเสยีหน่อยนะครบั อย่างน้อยสองสามวนันี้

กค็วรอยู่บ้าน ส่วนเรื่องนดักบัคุณมาลยัทองวนันี้ผมเลื่อนให้กไ็ด้”

“เดี๋ยวนะ” ชวนิหูผึ่ง “วนันี้ฉนัมนีดักบัใครนะ”
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“สองทุ่มกบัคุณมาลยัทองที่ตกึรมิน�้าเจ้าพระยา แต่ผมว่าทางที่ดเีรา

ควรเลื่อนนดัไปก่อน เพราะคุณท่านอาจจะไม่สบายใจ”

“ไม่ต้องเลื่อน ฉนัจะไปหายายนั่น ฉนัไม่มปีัญหาอะไร”

“แต่ว่า...”

ชวนิหนัมามองหน้าเอกลขิติอย่างเอาเรื่อง “หรอืนายม”ี

“ไม่มีครับ” เขาตอบเสียงอ่อย ในฐานะลูกน้องใครจะไปกล้าหือ 

เจ้านายได้

“ความจรงิวนันี้กเ็ป็นวนัหยดุ และพวกนายกท็�างานแบบไม่ได้พกัเลย

มาหลายวนัแล้ว เพราะฉะนั้นไปพกัเถอะ ฉนัอนุญาต”

เอกลขิติยงัท�าหน้างงๆ “ยงัไงครบั” 

“ไอ้เจ้าโง่ กใ็ห้กลบัไปหาครอบครวับ้าง ส่วนเรื่องธรุะของฉนั ฉนัจะ

จดัการเอง”

“มนัจะดเีหรอครบันาย”

“ดสี ิ คนอื่นๆ กจ็ะได้พกัไปด้วย คุณย่าจะได้เข้าใจว่าฉนัไม่ได้ออก

ไปไหน สบายใจกนัทั้งสองฝ่าย” ชวนิยกัไหล่พร้อมยกถ้วยกาแฟขึ้นจบิอย่าง

สบายอารมณ์

“ไม่ต้องพดูมาก ตกลงตามนี้ อ้อ และไม่ต้องกลวัว่าฉนัจะถกูแม่ลเิก

อะไรนั่นฆ่าข่มขนืหรอกนะ” 

เขาเอ่ยตดิตลกส่งท้ายก่อนจะเดนิขึ้นไปยงัห้องตวัเอง โดยมเีอกลขิติ

มองตามอย่างไม่สบายใจนกั

ฝนตั้งเค้าตั้งแต่บ่ายลามมาจนถงึเยน็ เมฆสดี�าจบัเอาดวงตะวนัไปขงั
จนไม่รู้ว่ามันตกดินไปเมื่อไร ม่านน�้าคลี่คลุมไปทั่ว ที่โรงรถของคฤหาสน์ 

ชวนิเดนิลบัๆ ล่อๆ อยูน่าน เมื่อเหน็ว่าทางสะดวกเขากก็ดรโีมตเพื่อเปิดรถ

คนังาม แต่ยงัไม่ทนัได้ก้าวเข้าไป เขากถ็ูกเรยีกจากข้างหลงั

“เดี๋ยว พี่วนิจะไปไหน” 
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ชายหนุม่ท�าหน้าเซง็เมื่อถกูจบัได้ ค่อยๆ หนัไปมอง พบว่าเป็นหลาน

สาวบุญธรรมของย่า

“ยายพลอย มาท�าอะไรตรงนี้”

“พี่วนิยงัไม่ตอบพลอยเลยว่าจะไปไหน เราคุยกนัว่าช่วงนี้ไม่ให้พี่วนิ

ไปไหนไม่ใช่เหรอคะ”

“โธ่ เข้าใจพี่หน่อยส ิจะให้พี่เชื่อความฝันบ้าบอของคุณย่าได้ยงัไง พี่

เป็นนกัธรุกจินะ ถ้าไม่ออกไปตดิต่อธรุกจิด้วยตวัเองอาจจะเสยีหายได้ และ

เธอก็บอกพี่เองนี่ว่า หลวงพ่อท่านบอกว่าดวงพี่ไม่ได้แย่จนถึงขั้นเลือดตก

ยางออก”

เมื่อเช้าหลงัจากพลอยแก้วและดวงตาไปพบเจ้าอาวาสที่ดวงตานบัถอื 

แม้ท่านจะบอกว่าดวงของชวนิไม่ได้ถงึฆาตเหมอืนในความฝัน แต่กอ็าจเกดิ

เรื่องไม่คาดคดิกบัตวัเขาได้ หลวงพ่อได้มอบของมงคลให้เขาสวมใส่ แต่เมื่อ

พจิารณาดูที่คอ ชวนิกไ็ม่ได้สวมสร้อยพระที่ดวงตาตั้งใจมอบให้

“แล้วท�าไมพี่ไม่ใส่พระ”

“พรุ่งนี้ค่อยใส่กไ็ด้” ชายหนุ่มพูดเลี่ยง 

“พี่วินคะ คุณย่าจะสบายใจกว่านี้ถ้าพี่วินห้อยพระที่ท่านตั้งใจน�ามา

ให้ และอยู่ในห้องไม่ออกไปไหน”

“ไม่เหน็ยาก พลอยกไ็ปบอกย่าว่าพี่ดูหนงัอยู่ในห้อง ไม่ออกไปไหน 

นะๆ” เขาท�าเสยีงอ้อนเดก็สาว

พลอยแก้วถอนหายใจ “แล้วพี่เอกอยูไ่หนคะ” เดก็สาวถามเมื่อไม่เหน็

บอดกีาร์ดของเขา

“อ๋อ พี่ให้ไปรอที่บรษิทัแล้ว ถอืว่าพี่ขอร้องนะพลอย ช่วยเกบ็เรื่องนี้

เป็นความลบัด้วยละกนั แล้วพี่กจ็ะเกบ็ความลบัของพลอยไว้ด้วย”

พลอยแก้วตกใจ “ความลบัอะไรคะ พลอยไม่ได้ท�าอะไรผดิ”

“อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้ ช่วงนี้เธอติดโทรศัพท์ นี่คงมาแอบโทร. หาใคร 

แถวนี้ละส ิอ๊ะๆ หรอืว่าพลอยแก้วของคุณย่ามแีฟนแล้ว”
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ชวินยิ้มหวานแต่แววตาเจ้าเล่ห์ชัดเจน พลอยแก้วหลบตาทันทีแล้ว

ถอยห่างจากตวัรถ

“ถ้าอย่างนั้นกข็บัรถดีๆ  นะคะ ฝนตกถนนอาจจะลื่น” เดก็สาวไม่มี

ทางเลอืก ยอมให้ชายหนุม่โบกมอืลาอย่างเรงิร่าและขบัรถคนังามฝ่าสายฝน

ไป

ชวินเปิดเพลงเสียงดังเพื่อกลบเสียงฟ้าคะนอง วันนี้ได้ขับรถเองก็

สนกุไปอกีแบบ เอกลขิติและคนอื่นๆ คงได้พกักลบับ้านไปแล้ว ส่วนเขาจะ

เริ่มปฏบิตักิารยั่วประสาทผู้หญงิร้านขายของเก่าต่อ

เมื่อครึ่งชั่วโมงก่อนมาลยัทองตดิต่อมาอกีครั้ง แม้ฝนจะตกหนกั แต่

หญงิสาวกย็นืยนัวา่จะไปดนิเนอร์กบัเขาให้ได้ แถมยงัถามวา่ชวนิเกบ็รกัษา

ดาบโบราณนั้นไว้ดหีรอืไม่ โถ...แม่คุณ คงอยากได้มนัจนตวัสั่น ด ีแบบนี้

ทุกอย่างจะได้จบลงง่ายๆ หน่อย ถ้ายายเฉิ่มนั่นยอมเป็นของเขา สิ่งแรกที่

จะท�าก็คือเดินไปบอกดาราจันทร์ทันทีว่า คนอย่างเขาซื้อผู้หญิงได้ทั้งโลก 

แต่ไม่ซื้อคนไฮโซเช่นเธอ

รถยนต์จอดสนิทในลานจอดรถ ด้านนอกยังมีเสียงฝนตกแว่วมา 

ชวนิเดนิผ่านลฟิต์และกดไปยงัชั้นบนสุด

บรกิรรบีเข้าไปทกัทาย ยิ่งเหน็ว่าเป็นเศรษฐหีนุ่มที่คุน้หน้ากร็บีเอาใจ 

แปลกหน่อยที่ไม่เหน็ทมีบอดกีาร์ดตามหลงั

“โต๊ะอยู่ทางนี้ค่ะ” พนักงานสาวเชื้อเชิญให้เข้าไปด้านในสุดอันเป็น

ท�าเลที่เหน็ทวิทศัน์ของกรุงเทพมหานครได้เกอืบรอบทศิ โต๊ะสขีาวมสีุภาพ

สตรนีั่งรอก่อนแล้ว เธอลุกขึ้นเมื่อชายหนุ่มไปถงึ

“ฉนันกึว่าคณุไม่มาเสยีแล้ว” มาลยัทองทกั วนันี้เธอแต่งตวัสวยด้วย

เดรสสขีาว สวมเครื่องประดบัและหิ้วกระเป๋าที่ท�าจากเงนิดแูวววาวสะท้อน

แสงไฟในร้านได้เป็นอย่างดี

“ในเมื่อคุณยงัสู้ จะให้ผมถอยได้ยงัไง” เขาเอ่ยพร้อมกบัเชญิเธอนั่ง 

หางตาแลมองวงหน้าที่ผ่านการแต่งแต้มเครื่องส�าอาง 
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“วนันี้คุณสวยนะ ไม่เหมอืนวนัที่เราเจอกนัครั้งแรก”

มาลยัทองหวัเราะในล�าคอ “วนันั้นฉนัรบี เลยไม่ได้แต่งตวั”

หรือไม่ก็เพราะเห็นว่าเขามีประโยชน์ เธอเลยอยากให้เขาประทับใจ

มากที่สุด หรอืเรยีกสั้นๆ ว่า ‘อ่อย’ นั่นเอง ชวนิคดิอย่างรู้ทนัเกม

“แปลกด ีฝนตกหนกัขนาดนี้คณุกย็งัจะอยากนดักบัผมอกี อยากเจอ

ผมมากเหรอครบั” เขายิ้มยั่ว

“ช่างเถอะน่า เอาเป็นว่าฉันไม่ล�าบากที่จะมากับคุณ” มาลัยทองเอ่ย

อย่างไมพ่อใจนกั แค่ไมก่ี่นาททีี่พบกนั อตีานี่กพ็ูดมากและจบัผดิเธออยูไ่ด้ 

ถ้าไม่ใช่เพราะดาบชาตร ีไม่มวีนัเสยีหรอกที่คนอย่างเธอจะมานั่งเสวนากบั

เศรษฐขีี้เก๊กอย่างเขา

แต่เมื่อไม่มทีางเลอืก เธอต้องท่องเพยีงว่า ‘อดทน’ เท่านั้น

เมื่อเหน็ปลายดาบเงนิจ่อมาที่ร่างของหลานชาย ดวงตากไ็ม่รอช้า ลาก
สังขารตัวเองเข้าไปบัง เธอยอมตายเสียดีกว่าที่จะเห็นชวินโดนปลิดชีพไป 

ต่อหน้าต่อตา

“อย่า อย่าท�าอะไรหลานฉนั”

บุรุษผู้นั้นไม่สนสิ่งใด กลบับบีคอยกเธอจนตวัลอยแล้วเหวี่ยงร่างเธอ

ไปให้พ้นทาง หญงิชราปวดระบมไปทั่ว มองไปยงัสองหนุม่ แสงสะท้อนของ

ดาบแยงตา ชายหน้าเหี้ยมกวดัแกว่งดาบและเหวี่ยงเข้าฟันคอชวนิทนัที

“ไม่!”

หญิงชราส�าลักจนไอออกมาพร้อมกับลืมตาขึ้น อาการเหนื่อยหอบ

จากในฝันตามมาถงึบนเตยีง น�้าหนู�้าตาไหล เหงื่อผุดพราวทั่วตวั มอืยงัขย�า

ผ้าห่มไว้แน่น จ�าได้ว่าหลังจากไปวัด บ่ายๆ เธอก็รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว 

พลอยแก้วจงึให้กนิยาและนอนพกั ก่อนจะผลอ็ยหลบัไปท่ามกลางเสยีงฝน

และฟ้าค�าราม

“แคก็ๆ พลอย อยูท่ี่นี่ไหม” เธอตะโกนเรยีกหลานสาวที่นอนอยูห้่อง
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ข้างๆ แต่กไ็ร้เสยีงตอบกลบั ดวงตาจงึรวบรวมเรี่ยวแรง เดนิออกจากห้อง

ไปอย่างล�าบาก

เจ้าของร่างท้วมยืนหลังโก่งอยู่หน้าห้องของชวิน ดวงตาเคาะประตู 

ปากกต็ะโกนเรยีกเจ้าของห้อง

“วนิ เปิดประตใูห้ย่า ย่าฝันร้าย” คนแก่อย่างเธอไม่ไดอ้ยากรบกวน

หลานชาย แต่เพราะฝันร้าย จงึเป็นห่วงไม่อยากให้เขาเป็นอะไร

“คณุย่า” พลอยแก้วปรากฏตวัด้วยสหีน้าตกใจ มอืยงัคงถอืโทรศพัท์ 

“หนูว่าเรารบีกลบัเข้าห้องดกีว่า”

“ไม่ วนิอยู่ไหน”

“พี่วนิกอ็ยู่ในห้องแหละค่ะ คงจะดูหนงั หรอืไม่กค็ง...หลบัไปแล้ว” 

พลอยแก้วเอ่ยเท่าที่จะนกึได้

“ฉนัต้องเหน็หน้าหลานฉนัก่อน” คนแก่ดื้อดงึ

“หนูว่าคุณย่ากลบัไปนอนดกีว่า เดี๋ยวหนูจะบอกให้พี่วนิไปหาที่ห้อง

ดไีหมคะ” เดก็สาวประคอง แต่ดวงตากลบัสะบดัแขน

“ไม่ ย่าจะรอวนิอยู่หน้าประตูนี่”

พลอยแก้วเม้มปาก อารมณ์วัยรุ่นพลุ่งพล่าน บางทีเธอก็ไม่เข้าใจ 

ในสิ่งที่ดวงตากงัวลหนกัหนา

“เอาตรงๆ นะคะคุณย่า พี่วนิไม่อยู่ในห้อง เขาออกไปธุระข้างนอก

ตั้งแต่หวัค�่าแล้วค่ะ”

หญิงชรานัยน์ตาสั่นระริก นึกห่วงหลานชายทันที “ท�าไม ท�าไมถึง

เป็นแบบนี้ ท�าไมไม่เคยเชื่อฟังกนัเลย”

“คุณย่า ถ้าคุณย่าไม่รู้เรื่องมนักไ็ม่เป็นอะไรแล้ว”

“ย่าต้องไปตามหาวนิ เขาก�าลงัได้รบัอนัตราย” ดวงตาเสยีงสั่นเทา

“แต่หนูว่า...”

“อย่าขดัค�าสั่งย่า พลอยแก้ว สั่งให้คนเอารถออก ย่าจะไปตามหาวนิ”

เมื่อโดนสั่ง พลอยแก้วก็ยากจะปฏิเสธ เธอรับค�าสั่งพร้อมกับเดิน
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ออกมา บางทกีารรอมชอมกไ็ม่แก้ปัญหาเท่ากบัการปะทะ ออกไปลากชวนิ

กลบับ้านกด็เีหมอืนกนั ถ้าชวนิไม่กลบั ดวงตาคงไม่หลบัไม่นอนแน่ๆ

รถคันงามแล่นออกจากประตูรั้วคฤหาสน์มุ ่งไปตามถนน ฝน

กระหน�่าจนต้นไม้ใหญ่ข้างทางหลุบลงราวกับคนยืนเศร้า แต่กระนั้นหญิง

ชรากลับไม่หวั่นเกรง สายตายังมองไปด้านหน้า ที่ปัดน�้าฝนต้องท�าหน้าที่

อย่างหนกัเพราะเมด็ฝนยงัโปรยปรายใส่กระจกรถอย่างไม่ปรานี

นายเชดิ คนขบัรถมองผ่านกระจกมองหลงัอย่างหวั่นๆ เขาพยายาม

เตือนผู้เป็นนายไม่ให้ออกไปไหนเพราะอยากให้ฝนหยุดเสียก่อน แต่หญิง

ชรากไ็ม่ยอม เธอหวัเสยีและต้องการตามหาหลานชายตอนนี้ให้ได้ 

“ตกลงเราจะไปที่ไหนครบั” เชดิถามท่ามกลางความเงยีบ

“ไปที่บรษิทักไ็ด้ค่ะ เมื่อกี้พลอยโทรศพัท์ไปหา พี่วนิบอกว่าอยูท่ี่นั่น” 

พลอยแก้วบอกตามจรงิ

“กใ็นเมื่ออยู่ที่นั่นแล้ว เราจะไปตามหาคุณวนิท�าไมล่ะครบั”

“อย่าถามมากเชดิ ขบัรถพาฉนัไปหาหลานชายฉนักพ็อ” ดวงตาตดั

ความร�าคาญ คนขบัจงึได้แต่ผงกหวัรบัทราบ

พลอยแก้วเม้มปาก หยบิโทรศพัท์ออกมาแชตเล่นตามประสาวยัรุ่น 

คนอายุน้อยอย่างเธอแม้จะอยู่กับดวงตามานาน แต่บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจ 

สิ่งที่หญงิชราท�านกั ยงัดทีี่มคีนรบัฟังทางโลกโซเชยีลบ้าง

เอี๊ยด! 

เสยีงรถเบรกดงัสนั่น พลอยแก้วร้องเสยีงหลง รบีคว้าตวัดวงตาที่

เซไป เคราะห์ดทีี่ไม่มใีครเป็นอะไร

“เกดิอะไรขึ้นคะลุงเชดิ”

ชายชราเปิดไฟเลี้ยว เพ่งมองผ่านม่านฝนนอกรถ

“มรีถปาดหน้าเราครบั”

“แล้วชนหรอืเปล่า” พลอยแก้วถาม

“ยงัครบั”
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ก๊อกๆ...

เสียงเคาะกระจกดังขึ้น ดวงตาและพลอยแก้วเห็นเงาด�าของคน

มากกว่าสามคนอยู่นอกรถ



๔
ค�าอธิษฐาน

ของเหลวสีแดงในแก้วใบงามสะท้อนแสงไฟระยิบระยับราวกับ
อญัมณมีค่ีา หนุม่หล่อที่นั่งอยูก่บัหญงิสาวที่โต๊ะมมุในสดุยิ้ม ยื่นมอืไปหยบิ

แก้วไวน์ขึ้นมาจบิอย่างสบายใจ

“รสชาตดิทีเีดยีว คุณลองดื่มส”ิ เขาบอก

“ฉนัไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์” หญงิสาวสดูลมหายใจ เธอบอกเขา

เป็นรอบที่สบิเหน็จะได้ แต่ดเูหมอืนเศรษฐหีนุม่ขี้เก๊กคนนี้จะไม่สนใจ ยงัคง

ยดึตวัเองเป็นศูนย์กลางของจกัรวาล

“คุณคดิว่าผมเป็นยงัไงบ้างครบั คุณมาลยัทอง” อยู่ดีๆ  เขากอ็ยาก

ถามความเหน็เธอ

“ก.็..หล่อ และรวย ฉนัช่างได้รบัเกยีรตเิหลอืเกนิที่ได้มากนิข้าวเยน็

กบัคณุในสถานที่โรแมนตกิเช่นนี้” มาลยัทองตอบและป้ันสหีน้าอย่างจรงิใจ

เต็มขั้น ได้ผล...เขายิ้มกริ่มอย่างภูมิใจ ทั้งที่ใจจริงเธออยากจะชี้หน้าและ

แหกปากดงัๆ วา่ตวัเองช่างโชคร้ายเสยีนี่กระไร แลว้บรรยากาศโรแมนตกิ

มนัใช่เสยีที่ไหน ด้านนอกฝนตกฟ้าผ่าโครมครามราวกบัโลกจะถล่ม
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“หลงเสน่ห์ผมแล้วละสิ แต่อย่ามายั่วผมให้ยาก คุณมันท�าให้ผม

ขยาดผู้หญงิธรรมดา” เขาเอ่ยพร้อมกบัส่งสายตาให้เธอ 

‘แหวะ...ให้ตายส ิอตีานี่หลงตวัเองชะมดั’ หญงิสาวกลอกตามองบน

“ตกลงเรื่องดาบ คณุจะยอมขายให้ฉนัได้หรอืยงั” มาลยัทองวกกลบั

มาเรื่องของเธอบ้าง

“ผมชกัอยากรูเ้สยีจรงิ ท�าไมคณุถงึอยากได้ดาบโบราณนั่นนกั ชื่อก็

ดูลเิกอย่างกบัดาบฟ้าฟื้น จะเอาไปให้ขุนแผนหรอืไงจ๊ะ”

มาลยัทองพยายามคุมสตไิม่ให้ฉุนเฉยีวไปตามแรงยั่วยุของเขา “นั่น

มนัไม่ใช่ดาบฟ้าฟื้นของขุนแผน”

“ถ้าอย่างนั้นมนัดาบอะไรล่ะ ในฐานะที่คุณท�าธุรกจิของเก่าลองบอก

ผมทสี ิผมจะได้รู้ว่าคุณสนใจและอยากได้มนัจรงิๆ” เขาลองภูมิ

“นั่นเขาเรยีกว่าดาบเมอืง หรอืว่าดาบของทางล้านนา ถ้าดูจากที่เหน็

น่าจะสร้างในสมัยอยุธยา ลักษณะเป็นแบบหลูบเงินทั้งด้ามและฝัก ส่วน 

ใบดาบน่าจะเป็นปลายใบข้าว แต่ฉนัยงัไม่ได้ลองจบัของจรงิ คงตอบได้แค่นี้”

ชวนิพยกัหน้า เข้าใจว่ามาลยัทองคงศกึษามาพอสมควร

“คุณได้เอาออกจากกล่องมาดูหรอืยงัล่ะ” เธอถามเขาต่อ 

ชายหนุม่ยกัไหล่ ก่อนจะเสไปเรื่องอื่นเสยี “คุณนี่ใจร้ายจงั ผมก�าลงั

คุยเรื่องของเรา ดันวกกลับมาเรื่องอาวุธอีกแล้ว มันไม่เหมาะกับสาวสวย 

นะครบั” 

“วนัก่อนคุณบอกว่าฉนัไม่สวย” หญงิสาวดกัคอ

“กว็นันั้นคุณไม่ได้แต่งตวั แต่พอวนันี้ผมว่าคุณเองกไ็ม่ต่างอะไรกบั

นางเอก ที่ควรคู่กบัพระเอก...เช่นผม” 

เขาท�าเสียงหล่อ แต่หญิงสาวอยากวิ่งหนีไปไกลๆ เธอไม่ใช่ผู้หญิง

ทั่วไปที่จะมาหลงคารมหนุม่ที่มคีารมจบีหญงิแบบสะเหล่อๆ มุกแบบนี้เชญิ

ไปใช้กบัพวกนางเอกโลกสวยเถอะย่ะ

ก�าลังจะอ้าปากเถียงเขาตามนิสัย เสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังราวกับ
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ระฆงัพกัยก ชวนิยกมอืเป็นเชงิขออนุญาตรบัสาย

“มอีะไรอกียายพลอย” เขาถาม ชั่วโมงก่อนน้องสาวโทร. มาถามว่า

เขาอยู่ที่ท�างานจรงิหรอื เพราะดวงตาอยากรู้ ชวนิโกหกไปว่าใช่

“พี่วนิคะ ช่วยพวกเราด้วย”

เขาถอนหายใจ ก�าลงัคดิว่าคนเป็นย่าจะมาไม้ไหน ปวดหวั ไม่สบาย 

ฝันร้าย อะไรกไ็ด้ที่ต้องท�าให้เขากลบัไปให้เรว็ที่สุด

“อะไรอกี นี่เธอโกหกคุณย่าไม่ส�าเรจ็เหรอยายพลอย คอยดู พี่จะ

ฟ้องคุณย่าเรื่องที่เธอตดิโทรศพัท์เพราะคุยกบั...”

“พวกเราโดนใครไม่รู้จบัตวัมาค่ะ”

ชวนิชะงกั สหีน้าจรงิจงัขึ้นมาทนัท ี“ว่าไงนะ”

มาลยัทองหนัไปมองหน้าเขา ยงัเดาไม่ถูกว่าเกดิอะไรขึ้น

“พลอยกบัคณุย่าโดนรถคนัหนึ่งปาดหน้า แล้วพวกเขากจ็บัเราสองคน

ขึ้นรถมา ส่วนลุงเชดิน่าจะถูกชกจนสลบ”

“แล้วพวกเธอจะออกจากบ้านมาท�าไมเวลานี้”

“คุณย่าเป็นห่วงพี่ เลยบอกให้เอารถออก ต้องการจะมาที่บรษิทั”

ชวินพยายามรวบรวมสติ “นี่เธอไม่ได้โกหกเพื่อให้พี่กลับไปใช่ไหม

พลอย”

“พลอยพูดจรงิๆ นะคะ...” 

เสียงสั่นๆ ของพลอยแก้วถูกตัดเหมือนโทรศัพท์ในมือถูกแย่ง มี

เสยีงใหม่แทรกเข้ามา

“สวัสดีครับคุณชวิน เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเรื่องที่เด็กสาว

คนนี้พูดเป็นเรื่องจรงิ”

“พวกแกเป็นใคร”

“พวกเราก็คือคนที่จับย่าและน้องสาวคุณมาไงล่ะ” เสียงแข็งนั้น

หวัเราะดงัก้อง 

“ต้องการอะไร”
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“เงนิสบิล้าน แลกกบัสองชวีติ ไม่เช่นนั้น...” 

มเีสยีงกรดีร้องของพลอยแก้ว ชวนิลุกขึ้นยนืทนัที

“ฉนัขอคุยกบัคุณย่า”

โจรร้ายเงยีบไปครู ่ก่อนที่โทรศพัท์จะเปลี่ยนมอืให้หญงิชราได้เจรจา

“วนิ ปลอดภยัดไีหมลูก”

“พวกมนัท�าอะไรคุณย่าหรอืเปล่า”

“ไม่เลย ย่าสบายด ีวนิอย่ามาช่วยย่านะ แจ้งต�ารวจ...” ไม่ทนัได้พดูต่อ

เสยีงของดวงตากเ็งยีบไป

“อ๊ะๆ อย่าบอกเรื่องนี้กบัต�ารวจเดด็ขาด ไม่งั้นคุณกน็่าจะรู้ว่าย่ากบั

น้องสาวคุณจะไม่ปลอดภยั” เขาขู่

“ได้ แล้วฉนัต้องท�ายงัไงบ้าง”

“คุณมีเวลาหนึ่งชั่วโมง เตรียมเงินและมาพบพวกเราที่โกดังท่าเรือ” 

ปลายสายบอกพกิดั ชวนิรบัปาก

“มีอะไรหรือเปล่าคุณ” มาลัยทองรีบถามหลังจากนั่งมองเขาคุย

โทรศพัท์อยู่นาน

“ย่ากบัน้องสาวของผมโดนใครไม่รู้จบัไปเรยีกค่าไถ่” 

“ตายจรงิ แล้วเราต้องท�ายงัไง” 

“ก.็..ไม่ต้องท�าอะไร” เขาเอ่ยพลางยกแก้วไวน์ขึ้นกระดก

“จะบ้าเหรอคุณ นี่เรื่องคอขาดบาดตายนะ”

“หึ ไม่ต้องตื่นเต้นหรอก แค่ไอ้โจรห้าร้อยที่คิดอยากลองดีกับคน

อย่างผม”

“แต่ฉนัว่าเราต้องท�าอะไรสกัอย่าง แจ้งต�ารวจดไีหม”

“ไม่ต้อง” เขาลุกขึ้นและคว้าแขนหญงิสาว

“อะไร” มาลยัทองหน้าตื่น

“ไหนๆ มาด้วยกนัแล้วกไ็ปกบัผมหน่อย”

“ไปไหน”



หั ส วี ร์  l  61

“ไปสั่งสอนไอ้พวกนั้นเสยีบ้าง”

มาลัยทองร้องเสียงหลง ชวินวางเงินไว้บนโต๊ะอาหารแล้วลากแขน

เธอออกไป

ชายหนุ่มลอ็กประตูรถทนัท ีไม่ยอมให้หญงิสาวหนไีปได้
“นี่คุณจะบ้าหรอืไง เรื่องแบบนี้จะพาฉนัไปด้วยท�าไม”

“ไม่เหน็เป็นไร เท่ดอีอก เหมอืนในหนงัไง เราสองคนไปช่วยตวัประกนั 

สุดท้ายกจ็บแบบแฮปปีเอนดงิ” เขายิ้มหวาน

“นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะคะคุณชวนิ ฉนัว่าเราควรตั้งสตใิห้ดกี่อน”

เขาไม่สนค�าเธอ กลบัเดนิหน้าเข้าเกยีร์ ขบัตรงไปตามถนนที่ชื้นแฉะ 

รถฉวดัเฉวยีนจนมาลยัทองกรดีร้อง รบีควานหาสายเขม็ขดันริภยัเพื่อรดั

ป้องกนัตวัเอง

“คุณชวนิ ฉนัขอเตอืนอกีครั้ง คุณตอ้งใจเยน็ๆ อย่าคดิวา่ตวัเองเกง่ 

คณุก�าลงัเมาและย่าของคณุก�าลงัตกอยูใ่นอนัตราย คุณลองโทร. กลบัไปหา

พวกเขาอกีครั้งเถอะ”

ชวนิถอนหายใจ แต่ดหีน่อยที่ยอมกดโทรศพัท์ไปหาพลอยแก้ว 

พลันก็มีสายฟ้าฟาดลงตรงต้นไม้ใหญ่ข้างทาง ทั้งสองสะดุ้งโหยง 

ชวนิเบรกรถตวัโก่ง

“เป็นอะไรหรือเปล่า” เธอหันไปถาม ชายหนุ่มจอดรถและก้มหา

โทรศพัท์ที่หลุดมอื

“บ้าเอ๊ย!” เขาสบถ พยายามโทร. ไปหาพลอยแก้วอกีหลายครั้ง ทว่า

อสนุบีาตเมื่อครูแ่ผลงฤทธิ์ พายุฝนฟ้าคะนองท�าให้สญัญาณการตดิต่อทาง

โทรศพัท์ขดัข้อง

“ฉนัว่าเราควรบอกให้คนอื่นรูเ้รื่องก่อนดไีหม นี่มนัโจรเรยีกค่าไถ่นะ” 

ชวนิหนัขวบัด้วยความโมโห

“โจรแล้วไง พวกมนัยงัไม่รูจ้กัผมดพีอ คณุคอยดลูะกนั ในประเทศนี้
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ไม่มใีครท�าอะไรผมได้หรอก” 

เขาขบกรามแน่นพร้อมกับเหยียบคันเร่ง รถคันงามฝ่าสายฝนโดย

ไม่หวั่นเกรงสิ่งใด

หลอดไฟเหนอืหวัแกว่งตามแรงลมที่พดัมาจากด้านนอก ท�าให้เงาของ
วัตถุที่ถูกกระทบเคลื่อนไหวโยกไปมา พลอยแก้วใจคอไม่ดี เธอกอดกับ

หญงิชราแน่น ขณะที่สายตากพ็ยายามค้นหาช่องทางหนเีพื่อความปลอดภยั

“คณุย่า ใจเยน็ๆ ไว้นะคะ พี่วนิต้องมาช่วยพวกเราได้แน่ๆ” คนอ่อน

กว่าพยายามปลอบ มั่นใจว่าระดบัชวนิไม่ปล่อยให้ญาตผิู้ใหญ่คนเดยีวของ

ตวัเองเป็นอะไรแน่

เธอไม่น่าตามใจให้ดวงตาออกมาตามหาชวนิเลย มนักลบัเป็นช่องทาง

ให้ผูไ้ม่หวงัดจีบัตวัเธอและหญงิชรามาเป็นข้อต่อรองในการแลกกบัเงนิล้าน 

“ตวัสั่นเป็นลูกนกเลยนะน้องสาว ไม่เป็นไรหรอก หากไอ้ชวนิมนัไม่

ตกุตกิ เธอกบัยายแก่นี่กป็ลอดภยั” ชายฉกรรจ์หนึ่งในห้าเอ่ยขึ้นมา เขาอดั

บุหรี่เข้าเตม็ปอดก่อนจะพ่นเป็นทางยาว กลิ่นเหมน็จนเดก็สาวต้องเบอืนหน้า

หน ี“แต่ถ้ามนัตุกตกิ ไอ้ชวนินั่นแหละที่จะต้องตาย” 

“อย่า พวกแกจะท�าอะไร” ดวงตาเบกิตาโพลงเพยีงแค่ได้ยนิว่าพวก

โจรอาจจะท�าร้ายชวนิ “พวกแกท�าฉนัเถอะ แต่อย่าท�าอะไรหลานฉนั” 

ไม่พูดเปล่า หญิงชรายังสะบัดตัวปรี่จะเข้าไปอ้อนวอนกลุ่มคนร้าย 

โจรสะดุง้และหนัปืนมาทางหญงิชราเพื่อป้องกนัตวัทนัท ีพลอยแก้วรบีเข้าไป

ประคอง

“อย่าค่ะคุณย่า ไม่มีใครท�าอะไรใครทั้งนั้น คุณย่าอยู่นิ่งๆ ก่อน 

นะคะ”

“ดูแลอแีก่นี่ให้ดดี้วยนงัหนู” 

ดวงตาตวัสั่น มอีาการเหม่อลอย เธอไม่อยากให้ชวนิต้องมาล�าบาก

เพราะความเป็นห่วงของเธอเลย
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ด้านนอกโกดงัเกบ็ของ สายฝนเริ่มซา แต่เมฆด�ากไ็ม่เคยลาจาก ชวนิ
ดบัไฟหน้ารถคนังามและขบัมาจอดอย่างระวงัตวั 

“ไปกนัเถอะ” เขาหนัมาบอกหญงิสาว

มาลยัทองส่ายหน้า “เชญิคุณลงไปคนเดยีวเถอะ ฉนัไม่ใช่วนัเดอร์- 

วูแมนนะ”

“โธ่ คุณ เราลงเรอืล�าเดยีวกนัแล้วนะ” เขาอ้อน

“ใครลงด้วยไม่ทราบ” เธอเถยีงแล้วถอนหายใจแรง “คณุชวนิคะ ฉนั

ว่าคุณควรแจ้งต�ารวจ เราไม่ใช่เดก็ๆ ที่ก�าลงัสนุกอยู่ในเกมโปลศิจบัขโมย

นะ...”

ชายหนุ่มไม่ฟังเธอพูดต่อ ลงจากรถแล้วก้าวมายังฝั่งเธอ เขาเปิด

ประตูรถและฉุดข้อมอืมาลยัทองให้เธอออกมา

“นี่ ปล่อยนะ”

“คุณไม่อยากได้ดาบเหรอ”

ค�าขู่นั้นท�าให้เธอเงียบและเดินตามเขาไปอย่างว่าง่าย แม้หัวใจจะยัง

หวาดหวั่นกต็าม

นี่เป็นแผนของเขาที่คิดจะฉุดเธอมาข่มขืนหรือเปล่า บ้า...ระดับ

เศรษฐหีมื่นล้านจะลดตวัมามอีะไรกบัเธอที่โกดงัท่าเรอือย่างนั้นหรอื ไม่สม

ศักดิ์ศรีเลยสักนิด แต่ก็ไม่แน่ บางทีเขาอาจเป็นพวกรสนิยมแปลก ชอบ

อะไรดบิเถื่อน คงต้องหาวธิปี้องกนัตวัเสยีแล้ว

“ว้าย!” 

มาลัยทองร้องเสียงหลงเพราะมัวแต่คิดเหม่อไปไกลจนเสียหลัก

สะดุดขาตัวเอง ชวินมือไวประคองร่างเธอไว้ได้พร้อมกับยกมือจุปาก 

สายตามองไปยงัโกดงัหลงัหนึ่งที่มคีนเฝ้าอยู่ด้านนอกสองคน

“มพีวกมนัเฝ้าประตูสองคน ส่วนด้านในไม่รู้ว่าจะมอีกีเท่าไหร่”

แบบนี้กแ็สดงว่าเรื่องโจรร้ายคงเป็นเรื่องจรงิ...มาลยัทองคดิ

“เราจะท�ายงัไงล่ะ เราไม่มอีะไรจะไปสู้พวกมนัได้เลยนะ” มาลยัทอง
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ถามเสยีงเบา

“เดี๋ยวผมโทรศัพท์บอกเลขาฯ ผมให้จัดการเรื่องนี้เอง” เขาหยิบ

โทรศพัท์มอืถอืขึ้นมา สญัญาณโทรศพัท์กลบัมาแล้ว แต่กต้็องหวัเสยีเพราะ

ไม่มคีนรบัสาย

“ไอ้เอก ท�าไมไม่รบัโทรศพัท์วะ” เขาเอ่ยหลงัจากได้ยนิเสยีงให้ฝาก

ข้อความ “เตรยีมเงนิสดมาให้ฉนัสบิล้านพร้อมกบัหาคนมาสกัร้อยคน อาวธุ

ครบมือด้วย มีโจรกระจอกริอยากลองดี จับตัวคุณย่าและยายพลอยมา 

เรว็ๆ อย่าปล่อยให้ฉนัรอ”

เขาวางสาย มาลยัทองมองตาปรบิๆ

“ไปกนัเถอะ” 

“ไปไหน” หญงิสาวหน้าเหลอ

“กเ็ข้าไปข้างใน”

“เข้าไป? เข้าไปท�าไม”

“กไ็ปช่วยคณุย่ากบัยายพลอยแก้ว” เขาไม่รอให้เธอถามต่อ คว้าแขน

เลก็เดนิออกจากที่ซ่อนตรงไปยงัโกดงัเป้าหมาย

“ลกูพี่ครบั ไอ้ชวนิมนัมาแล้วครบั” สองหนุ่มที่เฝา้ประตูตะโกนบอก
หวัหน้าใหญ่ 

ดวงตาหนัไปเหน็หลานตวัเองเดนิมาพร้อมหญงิสาวแปลกหน้าซึ่งถกู

ประกบด้วยชายอกีคนที่เลง็ปืนไว้ตลอดเวลา

“วนิมาท�าไมลกู ได้โปรด อย่าท�าอะไรเขา วนิหนไีป อย่าเป็นห่วงย่า” 

เธอตะโกนโวยวายจนพลอยแก้วต้องรีบเข้าห้าม แม้แต่หัวหน้าโจรร้ายยัง 

หวัเสยี

“ถ้าอีแก่นี่ไม่หุบปาก ฉันคงได้ยิงมันก่อนแน่” เขาบ่น ท�าให้ชวิน 

ไม่พอใจ

“พดูแบบนี้แสดงว่าไม่อยากได้เงนิสท่ิา ไอ้พวกโจรกระจอก พวกแก
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กล้ามากนะที่ท�าอย่างนี้” เขายยีวนจนผู้ไม่ประสงค์ดเีริ่มโมโห

“อย่ามาพดูมากเลย กบูอกให้มงึเอาเงนิมาแล้วมนัอยูไ่หน แล้วมงึมา

กบัใคร อย่าบอกนะว่าอนีี่เป็นต�ารวจ” เขาถามพร้อมกบักวาดปืนไปมา

“ไม่ใช่ ฉนัไม่ใช่ต�ารวจ เราแค่มาเจรจาในสิ่งที่คุณต้องการ ขอเวลา

สักครู่และให้ความมั่นใจเราก่อนว่าตัวประกันจะปลอดภัย” มาลัยทอง

พยายามท�าใจดสีู้เสอื

“ปลอดภัยแน่ถ้าเราได้เห็นเงิน ไม่ใช่แค่ค�าพูด อย่าคิดว่าพวกเรา 

ไม่เอาจรงินะ”

“เฮอะ เอาจรงิงั้นเหรอ กล้าดยีงัไงมาใช้ค�านี้กบัฉนั ระดบัพวกแกไป

ปล้นขอทาน ขอทานก็ยังจะหัวเราะเยาะใส่ คนอย่างฉันแม้แต่นายกฯ ยัง

เกรงใจ ปลอ่ยตวัย่าและน้องสาวฉนัเดี๋ยวนี้ แล้วฉนัจะโอนเงนิให้แกทหีลงั”

“ไอ้ชวนิ มงึจะดูถูกพวกกูเกนิไปแล้วนะ”

“เออว่ะ กย็งัฉลาด รู้ว่าฉนัดูถูก”

โจรร้ายเหลอือด ยกปืนขึ้นเลง็ใส่เขาทนัที

“อย่า!” ดวงตาร้องลั่น 

มาลยัทองสูดหายใจลกึ

“เอาละ คณุชวนิ เงยีบไปก่อนได้ไหม เราก�าลงัคยุกนัดีๆ  นะ เงนิแค่นี้

คุณให้เขาได้ไม่ใช่เหรอ” เธอขยิบตาส่งสัญญาณให้เขาหุบปาก เพราะเขา

ก�าลงัยั่วโมโหโจรร้ายทั้งที่พวกเธอเป็นฝ่ายเสยีเปรยีบ

“ให้ได้ แต่ผมรู้สกึว่าพวกเขาไม่ให้เกยีรตผิม”

“มนัใช่เวลาจะให้เกยีรตกินัไหม” เธอกดัฟันเถยีง

ไอ้โม่งยังเล็งปืนอยู่เช่นนั้น จนลูกสมุนในทีมคนหนึ่งทนไม่ไหว เขา

ยนืกระสบักระส่ายและดงึหมวกปิดหน้าออก

“เดี๋ยวพี่ ไหนว่าจะไม่มกีารฆ่ากนัไง” เขาถามหวัโจก 

เจ้าของใบหน้าที่เปิดออกมาคอืเดก็หนุม่อายนุ่าจะไม่ถงึยี่สบิ และเมื่อ

พลอยแก้วได้เหน็กห็ลุดปากเรยีกชื่อเขาทนัที



66  l  ช า ต รี น ฤ มิ ต

“พี่จอห์น”

“พลอย พี่ขอโทษ พี่ไม่เข้าใจว่าท�าไมพี่โรจน์เขาถึงเล่นแรงแบบนี้” 

เด็กหนุ่มคนนั้นปรี่เข้าไปหาเด็กสาว แต่แล้วลูกพี่ใหญ่ก็เบี่ยงล�ากล้องไปยิง

เขาทนัที

ปัง!

“กรี๊ด!” พลอยแก้วกรีดร้องลั่น ร่างของชายหนุ่มที่พูดคุยกับเธอ 

ทุกวนัค่อยๆ ล้มลง สาวน้อยเข้าไปประคองกอด

“พี่จอห์น อย่าเป็นอะไรนะ” น�้าตาพรั่งพร ูเธอไม่รูว่้าเหตใุดเขาถงึมา

อยู่ที่นี่ได้ แถมยงัเป็นพวกเดยีวกบัคนร้ายที่จบัตวัเธอมา

“พลอย พี่ขอโทษ”

เขาพดูแค่นั้นก่อนจะสิ้นใจ พลอยแก้วร้องห่มร้องไห้เสยีงดงัลั่นห้อง

คนอื่นเริ่มมองหน้ากนัเลิ่กลั่ก “พี่ฆ่าไอ้จอห์นท�าไม”

“ไม่รู้โว้ย กม็นัดนัท�าให้แผนเสยี” เขาบ่น

“บอกแล้ว พวกแกมันก็แค่โจรไม่เอาไหน เห็นไหม ยิงกันเองเสีย

แล้ว” ชวนิยิ้มเยาะ 

มาลัยทองมองชวินอย่างหัวเสีย เขาก�าลังท�าให้ทุกอย่างแย่ลงเพราะ

ความมั่นใจแบบผดิๆ

“เพราะมงึนั่นแหละไอ้ชวนิ ยกึยกั ท่าเยอะกบัพวกก ูเงนิอยูไ่หน เอา

เงนิมา ไม่งั้นกูยงิจรงิๆ นะ”

“เอาส ิพวกมงึท�าอะไรคนอย่าง ชวนิ จนิตนาศกัดิ์ คนนี้ไม่ได้หรอก 

อยากได้เงนิกบ็อกแล้วว่าให้ปล่อยตวัพวกเราไป แล้วฉนัจะโอนให้ ฉนัมเีงนิ

มากพอจะซื้อส�านกังานต�ารวจแห่งชาตไิด้ไปถงึชาตหิน้าเลยนะ”

“มงึอย่ามาขู่กู เอาเงนิมา” เขาขึ้นล�าปืน

ดวงตาเห็นท่าไม่ดี รีบวิ่งมาเอาตัวเข้าขวางเผชิญหน้าโจรท่ามกลาง

ความตกใจของทุกฝ่าย

“คุณย่า” 
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ชวนิพยายามประคองกอด โจรหนุม่ตกใจ คดิว่าเขาจะยกปืนขึ้นมาสู้

จงึตดัสนิใจลั่นไกทนัที

เปรี้ยง!

ร่างของหญงิชรากระตุก ที่อกข้างซ้ายมเีลอืดซมึไหลเป็นทางยาว

“เฮ้ย! ไปกนัใหญ่แล้ว กูไม่เอาด้วยแล้วนะ” 

หนึ่งในผูร่้วมขบวนการตกใจที่เหน็หวัหน้าตวัเองยงิไปถงึสองคนแล้ว 

เขาเหลยีวซ้ายแลขวาและวิ่งออกจากโกดงัทนัท ีไม่นานคนที่เหลอืกว็ิ่งตาม

“ไปกนัเถอะพี่โรจน์ เดี๋ยวต�ารวจได้มาแน่” 

หวัโจกไม่รอช้า รบีเกบ็ปืนและออกจากห้องไป

ชวินยืนนิ่งท�าอะไรไม่ถูก มองร่างของดวงตาที่นอนแน่นิ่งตรงหน้า 

พลอยแก้วร้องโหยหวน รบีเข้ามาประคองร่างหญงิชรา

“คุณย่า หนูขอโทษ” เธอพูดค�าเดิมซ�้าๆ เหตุการณ์ครั้งนี้เธอน่าจะ

เป็นส่วนหนึ่งที่ท�าให้ดวงตาถูกจบัมาเรยีกค่าไถ่

“คุณย่า...” ชวนิเอ่ยเสยีงแหบ เมื่อสตกิลบัมาเขากย็งัไม่อยากเชื่อว่า

เรื่องตรงหน้าจะเป็นเรื่องจรงิ ขณะที่มาลยัทองรบีวิ่งออกไปด้านนอกเพื่อขอ

ความช่วยเหลอื

“วนิ...” ยงัมเีสยีงจากร่างที่ชุ่มไปด้วยเลอืด 

ชายหนุ่มรบีทรุดตวัลงใกล้ๆ และกุมมอืหญงิชรามาแนบแก้ม น�้าหู

น�้าตารนิไหล เขาร้องไห้ราวกบัเดก็น้อยที่หลงลมืความเป็นจรงิของชวีติมา

นานเหลอืเกนิ

“ผมอยู่นี่แล้วครบัคุณย่า”

“ย่าบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เป็นเดก็ด ีอย่าโกหกย่า”

“ผมขอโทษครบัคุณย่า”

พลอยแก้วปาดน�้าตาร้องไห้ราวกบัคนเสยีสติ

“ถ้าวินไม่ออกไปไหน วินก็จะปลอดภัย...ย่าไม่อยากให้วินเป็นอะไร

ไป...” เสยีงของดวงตาเริ่มขาดหาย
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“คุณย่าท�าใจดีๆ  ไว้นะครบั เดี๋ยวผมจะพาคุณย่าไปหาหมอ”

“ไม่ทนัแล้วละลูก จ�าเอาไว้นะวนิ...” ดวงตารวบรวมแรงสั่งเสยีหลาน

ชายครั้งสุดท้าย “ไม่มยี่าแล้ว วนิต้องกล้าหาญมากขึ้น ชื่อเสยีงเงนิทองมนั

ช่วยเราไม่ได้ตลอดหรอก วนิต้องสู้นะลูก ย่าหวงัว่าวนิจะมคีวามสุข...” 

เสยีงของดวงตาขาดหายไปแล้ว พร้อมกบัที่มอือ่อนแรงและร่วงลง

“คุณย่า...” 

เขาร้องไห้แข่งกับเสียงฝนที่ซัดห่าลงมาอีกครั้ง มาลัยทองมองเขา

อย่างเวทนา ชวินดูราวกับเด็กน้อย ไม่เหลือมาดนักธุรกิจที่แสนทระนง 

สกันดิ


