๑

ชายในฝัน

ในห้วงนิทรานั้น

มาลัยทองเห็นชายคนหนึ่งเดินเข้ามาหาช้าๆ ร่างสูงของเขาสวมสูท
ทักซิโดสีขาวพอดีตัว ที่หน้าอกมีช่อดอกกล้วยไม้สีม่วงอันเป็นสีที่เธอชอบ
ติดอยู่ นัยน์ตาคมเข้มจ้องมองเธอราวกับจะฉีกชุดเจ้าสาวที่มาลัยทองสวม
ใส่ให้ขาดออกเป็นชิ้นๆ หญิงสาวหน้าแดงระเรื่อ ใจเต้นตึ้กตั้กร้อนผ่าวทั่ว
ใบหน้า มือที่ถือช่อดอกไม้ชุ่มเหงื่อ ผู้ชายคนนั้นค่อยๆ ประคองอุ้มเธอจน
ตัวลอย มาลัยทองได้กลิ่นน�ำ้ หอมของบุรุษและลมหายใจที่สัมผัสแก้มแดง
ร่างของมาลัยทองถูกอุ้มผ่านประตูเข้ามาในห้องใหญ่ ก่อนที่เขาจะ
วางเธออย่างแผ่วเบาบนเตียงนุ่มที่โรยด้วยกลีบดอกกุหลาบสีแดงสด แต่
วินาทีนี้ใครจะไปสนใจล่ะ เพราะแม้จะเอียงหน้าติดชิดหมอนด้วยความ
เคอะเขิน แต่สมาธิของมาลัยทองดันไปจดจ่อกับเสียงปลดเข็มขัด หางตายัง
แลเห็นว่าเขาก�ำลังปลดเปลือ้ งอาภรณ์ทสี่ วม แค่นหี้ วั ใจก็เต้นโครมครามจน
ต้องหลับตาปี๋
มือของเขาราวกับมีเวทมนตร์ แค่แตะบนชุดเจ้าสาวมันก็หลุดออกได้
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ง่ายดาย เขาสัมผัสผิวไหล่เธออย่างแผ่วเบา แต่กลับท�ำให้ร่างบางสะท้าน
และที่ร้ายแรงกว่านั้น ริมฝีปากของเขาที่จุมพิตลงบนล�ำคอเรื่อยมาจนถึง
เนินอก มันช่างมีอานุภาพร้ายแรงกว่าคมหอกของข้าศึกที่ปักลงกลางอุรา
ทรมานเหมือนใจจะขาด แต่อกี ด้านกลับพึงพอใจไม่นอ้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่
ตอนที่เขาลากไล้ลิ้นพร้อมฝังคมเขี้ยวลงบนเนื้อนวล ไล่ลงมาจนถึงหน้าอก
ชูชัน มาลัยทองอยากกรีดร้อง แต่พยายามกัดฟันไม่ให้มีเสียงเล็ดลอด
ออกมา
ชายหนุ่มยิ้มอย่างผู้คุมเกมเมื่อเห็นเธอไร้เรี่ยวแรง มาลัยทองบิดตัว
เอียงอายเมื่อถูกจ้องราวกับเป็นเหยื่ออันโอชะของหมาป่าที่หื่นกระหาย
แสงจันทร์ลอดเข้ามาในห้อง ส่องให้เห็นหุ่นสูงของชายหนุ่ม ล�ำคอยาวและ
กล้ามเนื้อแกร่งพอประมาณ แต่ผิวพรรณของชายหนุ่มนี่สิ...ช่างขาวเนียน
ชวนสัมผัส กล้ามท้องเป็นลอนเล็กหกลูก
ชายหนุ่มประคองใบหน้าเธอขึ้นมา บรรจงจูบอย่างเร่าร้อน ชิวหา
แลกเปลี่ยนแทบจะกลืนกินกัน เสียงหอบครางราวกับใช้ลมหายใจเป็น
หนึง่ เดียว มือไม้ชายหนุม่ แสนซน ลูบไล้ไปทัว่ เนือ้ สาวของเธอแทบไม่มที ใี่ ด
ที่เขายังไปไม่ถึง
“อย่า...ได้โปรด...” มาลัยทองร้องขอให้เขาเห็นใจในความทรมาน แต่
ชายในฝันกลับยิ้มกระหยิ่ม
“กรี๊ด!”
เสียงร้องที่ดังลั่นบ้านท�ำมาลัยทองสะดุ้งตื่น วิมานฉิมพลีเมื่อครู่ล่ม
ไปต่อหน้าต่อตา
หญิงสาวหอบเหนื่อย ก่อนจะตั้งสติและได้ยินเสียงกรีดร้องอีกครั้ง
คราวนี้เธอจึงผุดลุกจากเตียงมุ่งไปยังห้องของมารดา
“แม่ เป็นอะไรหรือเปล่า” เธอเรียกและเคาะประตูหอ้ งของชุตมิ า ลอง
หมุนลูกบิดก็พบว่าไม่ได้ล็อก จึงรีบเปิดประตูเข้าไปและเปิดไฟ
แสงสว่างเผยให้เห็นหญิงวัยสี่สิบกว่าก�ำลังนั่งฟั่นเฟือนอยู่บนเตียง
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ผมเผ้ารุงรังก้มหน้ากอดเข่าร้องไห้ มาลัยทองรีบเข้าไปประคองกอด
“แม่ ไม่เป็นไรนะ หนูอยู่นี่แล้ว”
ชุตมิ าโผกอดลูกสาว เป็นอีกครัง้ ทีเ่ ธอฝันร้ายเรือ่ งเดิมๆ นัน่ คือการ
ถูกสามีที่รักหักหลังอย่างเจ็บปวด แม้จะผ่านมานานเกือบยี่สิบปี แต่เวลา
ไม่ได้ช่วยให้มันจางหาย กลับชัดเจนขึ้นเรื่อยๆ
จะให้ลืมได้อย่างไร ชุติมาและครอบครัวต้องล้มเหลวก็เพราะผู้ชาย
เลวๆ คนนั้นเพียงคนเดียว
“ถ้าเจอพ่อแกอีกครัง้ สัญญากับแม่ได้ไหมมาลัย ฆ่ามันเสีย” มารดา
เสียงสั่น
มาลัยทองไม่ตอบค�ำถามนั้น เธอท�ำเพียงลูบหลังให้ชุติมาสงบ
“ปล่อยเขาไปเถอะค่ะแม่ อย่าไปฝังใจกับความแค้นนั้นเลย ตอนนี้
คนที่ยังเจ็บปวดอาจจะเหลือเพียงแม่เท่านั้น ส่วนพ่อก็คงไม่คิดอะไรเลย
แล้วท�ำไมแม่ต้องยอมล่ะคะ”
“ไม่มีทาง ชีวิตฉันต้องตกอับเพราะมันคนเดียว มันพรากทุกสิ่ง
ทุกอย่างไปจากฉัน ไอ้ผัวเฮงซวย” ชุติมายังพล่ามไม่หยุด
นานทีเดียวกว่ามาลัยทองจะกล่อมให้คนแก่กว่านอนนิ่งบนเตียงได้
หญิงสาวปาดเหงือ่ และรวบผมทีร่ งุ รัง ก่อนจะลุกขึน้ มานัง่ เก้าอีข้ า้ งเตียง เธอ
อยากมั่นใจว่ามารดาจะไม่เพ้อในคืนนี้อีกแล้ว
“ไปนอนเถอะ ฉันไม่เป็นไรแล้ว” ชุตมิ าพลิกตัวมาบอกพร้อมกับหยิบ
นาฬิกาที่หัวเตียงมาดู เข็มเดินไปหยุดที่ตีสองพอดีเป๊ะ
“แม่นอนเถอะค่ะ ไม่ต้องห่วงหนู”
ชุติมาพยักหน้า มองดูลูกสาวอีกครั้ง “แกมีเรื่องอะไรหรือเปล่า”
สัญชาตญาณคนเป็นแม่มีหรือจะไม่รู้ความผิดปกติของลูกสาว
“คือ...หนูฝันอีกแล้วค่ะ”
“ฝัน? ฝันถึงผูช้ ายคนนัน้ น่ะเหรอ” คนเป็นแม่ถามต่ออย่างไม่ตนื่ เต้น
เพราะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ลูกสาวบอกเล่านิมิตในนิทรา

10

l

ช า ต รี น ฤ มิ ต

“ใช่ค่ะ และครั้งนี้มันเลยเถิดถึงขั้นแต่งงาน และหนูก็...รู้สึกดี”
มาลัยทองสารภาพ ฝันทีเ่ กิดขึน้ บางครัง้ มองเห็นเขาไม่ชดั แต่บางครา
เห็นชัดจดจ�ำทั้งกลิ่นและเสียงของเขาได้ทุกอย่าง แต่ก็ดันลืมไปเสียหมด
ยามลืมตาตืน่ จนป่านนีม้ าลัยทองก็ยงั ไม่รวู้ า่ ตัวเองมีนมิ ติ นิทราถึงใคร มัน
น่าตลกไหมล่ะ
ชุติมาหัวเราะลั่นห้องจนลูกสาวตกใจ
“มาลัย นี่อย่าบอกนะว่าแกจริงจังกับชายในฝันคนนี้ถึงขั้นอยาก
แต่งงาน จะบ้าตาย แม้แต่หน้าแกก็ยังจ�ำไม่ได้ แต่กลับคิดว่าเขามีตัวตน”
ชุติมาพูดพร้อมกับลุกขึ้นเดินไปหยิบเหยือกบนโต๊ะมาเทน�ำ้ ดื่ม
“นี่...แกดูฉันนี่ รักและบูชาพ่อของแกขนาดนั้น ตอนแต่งงานก็วาด
ฝันสวยหรูวา่ ตัวเองช่างเป็นผูห้ ญิงทีโ่ ชคดีทสี่ ดุ ในโลก แล้วเป็นไงล่ะ จะบอก
อะไรให้รู้นะ ผู้ชายในฝันมันไม่มีจริงหรอก โลกนี้มีแต่ซาตานเท่านั้นย่ะ”
ชุติมาหัวเราะร่วนแถมยังท�ำน�้ำหกเรี่ยราด มาลัยทองส่ายหน้าก่อน
จะเข้าไปช่วยเก็บและพามารดากลับมาที่เตียง
“จ�ำเอาไว้นะมาลัย ถ้าแกอยู่คนเดียวได้ก็จงเป็นโสดไปเถอะ อย่าได้
คิดฝากชีวิตไว้กับชายคนใดถ้าไม่อยากเป็นอย่างฉัน”
“หนูเข้าใจค่ะแม่” เธอตอบมารดาแล้วห่มผ้าให้ เมื่อเห็นว่าชุติมา
หลับตาลงได้แล้ว เธอจึงปิดไฟและออกจากห้องไป
แสงสีเหลืองนวลจากโคมไฟส่องทัว่ ห้อง มาลัยทองนัง่ จับเจ่าอยูท่ โี่ ต๊ะ
ท�ำงาน ตื่นมากลางดึกแบบนี้จะให้กลับไปนอนหลับต่อก็คงยาก หญิงสาว
ยกมือเรียวขึน้ มาแตะริมฝีปากสีชมพู นึกถึงรสรักในความฝัน ช่างตราตรึง
และละมุนในหัวใจยิ่งนัก
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอฝันถึงห้วงภวังค์รักกับชายหนุ่มที่เธอไม่รู้จัก
ตั้งแต่จ�ำความได้ มาลัยทองก็พบเจอเขาในความฝันตลอด บางทีเกือบ
ทุกคืน บางช่วงก็นานๆ ครั้ง แต่ไม่เคยขาดหาย เด็กหญิงมาลัยทองมีเขา
เป็นทั้งเพื่อนเล่นและเพื่อนคุยคลายเหงา แต่คืนนี้แปลกหน่อยตรงที่เธอกับ
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หนุ่มแปลกหน้าคนนั้นได้สมรสกันในความฝัน...อย่างดูดดื่ม
เด็กหญิงมาลัยทองเคยเล่าเรื่องฝันประหลาดให้ชุติมาฟัง แต่มารดา
มองว่าเธอฟุ้งซ่าน แถมบอกให้ลืมไปเสีย
มาลัยทองเคยเข้ารับการบ�ำบัดทางจิตเรื่องความฝันประหลาด แต่
แพทย์ก็ยืนยันว่าเด็กหญิงปกติดี ฝันนั้นอาจจะมาจากจิตใต้ส�ำนึกที่มอง
ไม่เห็น จะแสดงก็ต่อเมื่อไม่รู้สึกตัวเท่านั้น
หญิงสาวเผลอยิ้มเมื่อนึกถึงรสรักอันร้อนแรงของเขา ช่างเป็นห้วง
นิทราที่แสนสุขเสียนี่กระไร เหตุผลนี้กระมังที่ท�ำให้เธอไม่เคยตกหลุมรัก
ชายอืน่ ใดในโลกแห่งความเป็นจริง เธอรอคอยใครบางคน คนทีท่ ำ� ให้เธอมี
ความสุขได้ยามหลับตา เสียดายที่คืนนี้ต้องตื่นเพราะเสียงของมารดา
คนในบ้านนี้แปลกนัก ลูกสาวมีความสุขทุกครั้งที่ได้อยู่ในความฝัน
แต่คนเป็นแม่กลับร้องไห้หากวันใดฝันร้ายเรื่องพ่อ
ชุติมาเป็นลูกสาวผู้ดีเก่า บรรพบุรุษสืบทอดต�ำแหน่งขุนนางอะไร
สักอย่างมานานนม อดีตมีทรัพย์สินและที่ดินอยู่ในเขตพระนครมากมาย
ด้วยความที่ชุติมาเป็นคนสวยจึงมีชายหนุ่มมากมายหมายปอง แต่แล้วเธอ
กลับตกลงปลงใจกับนักแสดงหนุ่มนามโกวิทย์ ซึ่งเป็นบิดาของมาลัยทอง
นั่นเอง
ตอนทีส่ ร้างครอบครัวด้วยกันใหม่ๆ ทุกอย่างยังดูราบรืน่ จนกระทัง่
มาลัยทองอายุได้เพียงหนึง่ ขวบ ทัง้ คูก่ ม็ เี รือ่ งทะเลาะกันจนถึงขัน้ ขอหย่าขาด
เพราะชุติมาจับได้ว่าโกวิทย์แอบนอกใจไปมีความสัมพันธ์กับนักแสดงสาว
ลูกครึ่งไทย-อเมริกัน เมื่อเลิกกันเขาก็หนีไปแต่งงานกับภรรยาใหม่ที่ต่าง
ประเทศ ทีเ่ จ็บช�ำ้ กว่านัน้ สมบัตพิ สั ถานทีเ่ ป็นของเก่าแก่ของตระกูลชุตมิ าก็
ถูกโกวิทย์หอบไปขายจนเกือบหมด สร้างความเจ็บปวดให้เธอเป็นอย่างมาก
ชุติมากลายเป็นคนอารมณ์ไม่ปกติ ครอบครัวที่เคยมีเงินมีทองก็เริ่ม
ร่อยหรอ ยังดีทมี่ ธี รุ กิจร้านขายของเก่าของทิพย์ผเู้ ป็นแม่ยา่ นเวิง้ นครเกษม
คอยโอบอุ้มเอาไว้ได้บ้าง
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มาลัยทองเรียนจบด้านประวัตศิ าสตร์ มีความฝันอยากเป็นอาจารย์
สอนในมหาวิทยาลัย แต่เมื่อครอบครัวอยู่ในสภาวะไม่ปกติ เธอจึงจ�ำเป็น
ต้องรับหน้าทีส่ บื ทอดกิจการของตระกูล คอยดูแลทุกอย่างภายในร้าน ส่วน
มารดานั้นสามวันดีสี่วันไข้ เอาแน่เอานอนไม่ได้ แม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่ก็ยัง
ดีหน่อยทีท่ กุ ครัง้ ยามหลับตาเธอจะได้พบเจอใครคนหนึง่ ทีท่ �ำให้เธอมีความสุข
แม้จะไม่รู้จักกันก็ตาม

“อะไรนะคะ ยกเลิกสินค้า”

หญิงสาวตะโกนลัน่ จนทุกคนในคอฟฟีชอปของโรงแรมดังต่างหันมา
มองด้วยความตกใจ
“ท�ำอย่างงี้ได้ไงโรเบิร์ต คุณนัดให้ฉันส่งของวันนี้ ทางเราก็เตรียมไว้
หมดแล้ว อยูด่ ๆี จะยกเลิกง่ายๆ แบบนีน้ ะ่ เหรอ” มาลัยทองบ่นและด่าเป็น
ภาษาอังกฤษผ่านโทรศัพท์อีกยกใหญ่ ก่อนจะวางหูและถอนหายใจแรง
บ้าจริง อุตส่าห์รบี มาก่อนเวลาเกือบครึง่ ชัว่ โมง หวังจะมารับเช็คจาก
นักธุรกิจอังกฤษทีต่ กลงซือ้ ตู้ไม้เก่าแก่สมัยรัชกาลทีห่ ้า เธอเตรียมทุกอย่าง
ไว้พร้อมทั้งรถที่จะขนส่งไปที่ท่าเรือ แรงงานคน รวมถึงค่ามัดจ�ำในการ
ด�ำเนินการต่างๆ แต่อยูๆ่ อีตาฝรัง่ นัน่ ดันขอยกเลิกหน้าด้านๆ มันน่าเจ็บใจ
ชะมัด
คงเพราะฝันหวานอาบยาพิษเมื่อคืนที่ท�ำให้เธอตื่นสาย ต้องรีบ
แต่งตัวลวกๆ เสื้อเชิ้ตกางเกงยีน แถมยังสวมแว่นตาหนาเตอะเป็นยายเพิ้ง
หน้าตาซีดเซียวไม่ได้แต่งแต้มเครื่องส�ำอางใดๆ เหตุนี้กระมังเลยท�ำให้
ทุกอย่างไม่สวยงามเหมือนที่ควรเป็น
ยังดีหน่อยที่พอจะยึดเงินมัดจ�ำของทางนั้นไว้ได้ แต่หักกลบลบหนี้
กับเงินที่ออกไปก่อนก็ได้ส่วนต่างมาไม่กี่พัน
มาลัยทองสูดลมหายใจลึก เรียกสติให้มาช่วยดับความโมโห มอง
ออกไปนอกหน้าต่างเห็นทิวทัศน์งดงามของตึกสูง คอฟฟีชอปแห่งนี้อยู่ใน

หั ส วี ร์

l

13

โรงแรมระดับห้าดาว เธอเลือกสถานทีน่ ดั เจรจาให้เหมาะสมกับลูกค้าทีเ่ ป็น
นักธุรกิจเมืองผู้ดี แต่อีกฝ่ายกลับหักหลังกันเสียดื้อๆ
เมื่ออารมณ์เย็นลงหญิงสาวจึงยกถ้วยกาแฟด�ำขึ้นจิบ แต่แล้วมือ
เจ้ากรรมดันจับถ้วยกาแฟไม่ถนัด ท�ำให้มันหลุดมือ
“ว้าย!”
คนในร้านหันมาดูสาวมอซออีกครัง้ คราวนีเ้ สือ้ เชิต้ สีขาวมีรอยกาแฟ
ด�ำเป็นทางยาว ยังดีที่ถ้วยกาแฟร่วงบนโต๊ะไม่ตกพื้นแตก
“มีอะไรให้ช่วยหรือเปล่าคะ” บริกรที่อยู่ใกล้หันมาถามด้วยความ
เป็นห่วง
มาลัยทองยกมือเป็นเชิงว่าเธอไม่เป็นไร ก่อนจะลุกขึ้นหยิบสัมภาระ
เดินออกไปห้องน�้ำเพื่อท�ำความสะอาด วันนี้นอกจากติดต่อธุรกิจไม่ได้
ยังโดนกาแฟหกใส่อีก ซวยซ�้ำซวยซ้อน
ขณะเดินผ่านโต๊ะของชายหญิงคู่หนึ่ง มาลัยทองก็ต้องสะดุ้งโหยง
เพราะข้อมือเล็กถูกคว้าไว้ หันไปมองก็พบหนุ่มหน้าตาดีในชุดสูทราคาแพง
จับข้อมือเธออยู่ หญิงสาวพยายามคิดทบทวน แต่จนแล้วจนรอดนึกอย่างไร
เธอก็ไม่รู้จักเขา
“เอ่อ...คือ...”
เธอพยายามจะสะบัดแขน แต่ชายหนุม่ ไม่สนใจ ยังจับข้อมือมาลัยทอง
ไว้แน่น ทว่าสายตากลับจับจ้องสาวสวยที่นั่งตรงข้าม
“คุณเป็นใครคะ คือ...เรารูจ้ กั กันหรือเปล่า” มาลัยทองถาม แต่หนุม่
หล่อคนนั้นก็ยังไม่ปล่อย
“ในเมื่อคุณมองผมเป็นคนระดับล่าง ไม่ได้สูงศักดิ์เหมือนคุณ ผมก็
ขอคบกับผู้หญิงธรรมดาดีกว่า” ชายหนุ่มพูดกับคนร่วมโต๊ะ
มาลัยทองยังงงเป็นไก่ตาแตก
หญิงสาวทีน่ งั่ อยูย่ มิ้ เยาะ ช้อนตามองหน้ามาลัยทองอย่างดูถกู “อย่าง
เช่นแม่นี่น่ะเหรอ”
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“ใช่” ชายหนุ่มยืนยัน
“เดี๋ยวนะ พวกคุณคุยอะไรกัน” สาวมอซอพยายามหาจังหวะแทรก
การสนทนา
ชายหนุม่ ร่างสูงลุกขึน้ เขาสูงกว่าเธอ ใบหน้านัน้ หล่อเหลาเอาการ คิว้
เข้มพาดเฉียงได้องศาอยู่เหนือดวงตาวาววับ ริมฝีปากสีสดได้รูปนั้นอีกเล่า
มาลัยทองหัวใจเต้นตึ้กตั้ก ยังจับต้นชนปลายไม่ถูก
“คุณรู้จักผมหรือเปล่า” เขาถามยายเพิ้งอย่างเธอ
มาลัยทองคุ้นหน้าเขาอยู่พอประมาณ แต่อาการประหม่าท�ำให้ตอบ
ไปเพียงว่า “ไม่นะ”
สาวมาดดีที่นั่งอยู่ยิ้มมุมปาก มองดูการกระท�ำของเขาต่อ
“ผม ชวิน จินตนาศักดิ์ มหาเศรษฐีพันล้านไงล่ะ”
ใช่แล้ว เธอเคยเห็นเขาในข่าวสังคมไฮโซ
เขาเอ่ยต่อด้วยแววตาจริงจัง “จะว่าอะไรหรือเปล่าถ้าหาก...ผมจะขอ
ชวนคุณออกเดตตอนนี้ เวลานี้”
“อะไรนะ” ตานี่จะบ้าหรือไง ดูชุดที่เธอใส่ ทรงผม และหน้าตาเธอ
ก่อนสิยะ แถมกาแฟที่เลอะเสื้อก็ยังไม่ได้ล้าง
“ถ้าคุณยอมไปกับผม แค่กินข้าว ผมยอมจ่ายให้คุณห้าแสน”
สาวแว่นชะงักเมือ่ อยูด่ ๆี ก็โดนยืน่ ข้อเสนอแปลกๆ กลิน่ น�ำ้ หอมบุรษุ
จากตัวเขาโชยมาเตะจมูก
“และหากคุณยอมเอาใจผมตลอดการเดต ผมสัญญาว่าคุณจะมี
เงินใช้มากมายกว่าที่ทั้งชีวิตคุณจะหาได้” เขาเอียงหน้ามากระซิบใกล้หูจน
หญิงสาวจั๊กจี้ “ถ้ายอมเป็นของผมด้วย ตกลงไหม”
เผียะ!
สมองสัง่ มือให้ตบหน้าเขาอย่างรวดเร็ว กลุม่ ชายชุดด�ำทีอ่ ยูโ่ ต๊ะข้างๆ
รีบลุกขึน้ มากระชากตัวมาลัยทองให้ออกห่างจากตัวเขา หญิงสาวสะบัดแขน
หนุ่มหล่อยกมือเป็นเชิงไม่ให้คนอื่นมายุ่ง
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“จะบ้าหรือไงคุณ ฉันไม่ใช่อีตัวนะที่จะมาถามซื้อตอนเดินผ่าน”
มาลัยทองชักสีหน้าแล้วเดินจากไปทันทีท่ามกลางความตกใจของ
ชายหนุ่มและหญิงสาวที่นั่งอยู่
“มือหนักไม่ใช่เล่น” ชวินบ่นพึมพ�ำ จนกระทั่งมีเสียงหัวเราะดังจาก
หญิงสาวที่มาด้วยกัน
“เป็นไงล่ะวิน คงคิดว่าเงินของคุณจะซื้อได้ทุกอย่างสิ” ดาราจันทร์
เอ่ยแล้วหยิบกระเป๋าขึ้นมา “บางทีการจะท�ำให้ผู้หญิงหลงเสน่ห์มันก็ต้องใช้
เวลา อย่าคิดว่าฉันและอีกหลายคนเป็นเหมือนผู้หญิงที่คุณเคยเกลือกกลั้ว
สิ”
“เธอก็แค่ตกใจ ถ้ามีเวลาอีกหน่อย มีเหรอทีย่ ายเฉิม่ เมือ่ กีจ้ ะไม่ยอม
ไปนอนกับผม” เขาท้าทาย
“ไร้สาระน่าวิน คุณจะยอมลดตัวไปมีอะไรกับผูห้ ญิงไร้ราคาแบบนัน้
เหรอ” เธอถาม “อ้อ อย่างว่า ก็พวกคุณมันระดับเดียวกันนี่เนาะ” แววตา
ของสาวผมสั้นเปี่ยมล้นไปด้วยการดูถูก
“ใช่ และคอยดู ผมจะพาผู้หญิงคนนั้นมาให้คุณรู้จักในฐานะแฟน”
เขาเอ่ยพร้อมกับส่งสายตาคมกริบ
ดาราจันทร์หุบยิ้ม แล้วสะบัดหน้าลุกออกจากห้องไปโดยไม่หันกลับ
มาอีกเลย
หนุ่มร่างใหญ่คนหนึง่ เดินเข้ามาหาชวินอย่างเป็นห่วง “เป็นอะไรหรือ
เปล่าครับนาย”
“ไม่เป็นไร เออนี่ เอก นายช่วยไปหาข้อมูลยายเพิ้งที่กล้าตบหน้าฉัน
เมื่อกี้ให้ทีว่าเป็นใครมาจากไหน ฉันต้องการข้อมูลเร็วที่สุด”
“ครับนาย” เอกลิขิตรับค�ำ เขาเป็นดั่งมือขวาของชวิน เป็นตั้งแต่
บอดีการ์ดยันเลขาฯ ส่วนตัว
หนุ่มหล่อเดินออกจากห้องนั้นอย่างหัวเสีย ใบหน้ายังชาเพราะฝีมือ
ของผู้หญิงไร้เสน่ห์คนนั้น
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ซวยชะมัด เพราะต้องการประชดดาราจันทร์แท้ๆ ถึงต้องโดนตบฟรี
ก่อนหน้านีแ้ ม่สาวไฮโซโทรศัพท์มานัดเจอเขาโดยให้เหตุผลว่าต้องการเจรจา
ธุรกิจ
แน่ละสิ...หลังจาก ชวิน จินตนาศักดิ์ คนนี้ประมูลเกาะทางใต้ของ
มัลดีฟส์ได้ ใครๆ ในแวดวงอสังหาริมทรัพย์กอ็ ยากขอคุยด้วย เกาะไข่มกุ
ซึ่งอุดมด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่งดงามและบริสุทธิ์แถมยังเดินทางเข้าไป
ได้สะดวก ดาราจันทร์จึงเสนอขอร่วมหุ้นสร้างรีสอร์ตบนเกาะโดยนัดจิบ
กาแฟพูดคุยกับเขานอกรอบ
ความจริงเขาก็ยนิ ดีอยูแ่ ล้ว เพราะเห็นว่าหญิงสาวหน้าตาสะสวยแถม
การพูดการจาก็ดูดี เขาเคยเจอดาราจันทร์ก็บ่อย หญิงสาวรับช่วงท�ำธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ต่อจากบิดา
‘คุณมีเกาะ ฉันมีธุรกิจก่อสร้าง แบบนี้มันก็ลงตัวเห็นๆ จะว่าอะไร
ไหมถ้าฉันจะขอร่วมลงทุนธุรกิจสร้างรีสอร์ตบนเกาะด้วย’
‘ผมยินดี’ ชวินตอบรับ ถ้าไม่คิดเข้าข้างตัวเอง ชวินเข้าใจว่าดาราจันทร์ก็แอบมีใจให้เขา แต่หลังจากลองเอ่ยค�ำหวานเป็นเชิงชวนไปเที่ยวดู
เกาะด้วยกัน ดาราจันทร์กลับตอกหน้าเขาจนเสียหน้า
‘ฉันมาเจรจาธุรกิจ ไม่ได้อยากออกเดตกับคุณ อีกอย่างอย่าลืมว่าเรา
มันคนละชั้น คุณไม่เหมือนพวกฉัน’
‘ไม่เหมือนนี่คือยังไงหรือครับ’
‘อย่าคิดว่ามีเงินแล้วมันจะลบการเป็นคนจนในวัยเด็กของคุณได้สวิ นิ ’
ราวกับสะกิดแผลแห้งให้อักเสบอีกครั้ง แม้ชายหนุ่มจะร�่ำรวยเป็น
เศรษฐีระดับต้นๆ ของประเทศ แต่สิ่งหนึ่งที่เขาไม่มีวันเป็นได้คือ การเป็น
ผู้ลากมากดีอย่างที่หญิงสาวสร้างก�ำแพงไว้
ยิ่งคิดยิ่งแค้น...คอยดู คนต้อยต�่ำอย่างไอ้ชวินคนนี้แหละ จะลาก
ผู้หญิงคนไหนในโลกนี้มานอนด้วยก็ได้ ยกเว้นแม่ดาราจันทร์จอมยโสนั่น
ขณะเดินออกจากโรงแรมก�ำลังจะกลับ ดวงตาสีนำ�้ ตาลเข้มของเขาก็
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ไปสะดุดกับหญิงสาวทีเ่ ดินผ่าน ชายหนุม่ ชะงักและตัดสินใจเดินตามไปทันที
หญิงสาวตรงไปยังลานจอดรถ ก่อนจะหยุดบ่นพึมพ� ำที่รถญี่ป่นุ
ราคาถูก
“โอ๊ย...หายไปไหนนี่ วันนี้ฉันยังซวยไม่พออีกเหรอ” มาลัยทองปาด
เหงือ่ ทีผ่ ดุ พราวเต็มหน้า กุญแจรถเจ้ากรรมในกระเป๋าตัวเองก็หายากหาเย็น
ชวินยิ้มมุมปาก ดีใจเหมือนได้เจอโจทก์เก่า เขาเดินล้วงกระเป๋า
กางเกงปรี่เข้าไปหา
“ว่าไงคุณป้า รถเสียเหรอครับ”
มาลัยทองหันไปมอง หนุ่มหล่อมารยาทแย่ที่คอฟฟีชอปนั่นเอง
คราวนี้เดินเข้ามาหาพร้อมสมุนตามหลังอีกสี่คน เธอถอนหายใจที่เห็นหน้า
เขา ดีหน่อยที่หากุญแจรถในกระเป๋าได้พอดี
“ฉันอายุยงั ไม่ถงึ สามสิบ ไม่ตอ้ งให้เกียรติฉนั เป็นพีแ่ ม่คณ
ุ ” เธอตอก
กลับจนชายหนุ่มสะดุ้งโหยง
“นีค่ ณ
ุ ” ชวินชักสีหน้า แต่เมือ่ รูว้ า่ อีกฝ่ายก�ำลังยัว่ เขาก็รบี ปรับตัวให้
เป็นปกติ “คุณนี่กล้ามากนะที่ปฏิเสธคนอย่างผม”
มาลัยทองยิ้มเยาะแล้วเบือนหน้าหนีไปทางอื่น
“เฮอะ คิดว่าตัวเองหล่อมากสินะ ถึงเข้าใจว่าในโลกนี้มีแค่เงินและ
ไอ้จ้อนของคุณก็ซื้อผู้หญิงทั้งโลกได้แล้ว ถ้าคิดแบบนั้นเว้นฉันไว้คนหนึ่ง
บนโลกใบนี้ละกันนะ เพราะฉันมีศักดิ์ศรีพอ”
กลับเป็นชวินที่หลุดหัวเราะออกมา
“หัวเราะอะไรไม่ทราบ” หญิงสาวมองตาเขียว
“ก�ำลังมองหาศักดิ์ศรีคุณอยู่น่ะสิครับ คุณผู้หญิง” เขายักไหล่และ
มองเธอตั้งแต่หัวจดเท้า “แต่เท่าที่ดูแล้วมันคงจะซ่อนอยู่ลึกพอสมควร
เพราะผมเห็นแค่มนุษย์ป้าคนหนึ่ง ผมยุ่งๆ ใส่แว่นหนา หน้าซีดเป็นไก่ต้ม
แต่งเนือ้ แต่งตัวก็นกึ ว่าหลุดมาจากยุคแปดศูนย์ ก�ำลังวุน่ วายอยูห่ น้ารถญีป่ นุ่
ราคาถูก”
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มาลัยทองอ้าปากค้าง...อีตานี่ปากจัดชะมัด หน้าตาเหมือนเทพบุตร
แต่ตัวจริงซาตานต้องเรียกพี่
“นี่คือการจีบผู้หญิงของคุณเหรอคะคุณชวิน ขอโทษนะที่ฉันมองว่า
มันเป็นการดูถูกผู้หญิงซึ่งเป็นเพศเดียวกับแม่คุณอย่างมาก อย่าคิดว่า
ตัวเองรวยล้นฟ้าแล้วจะจับผู้หญิงคนไหนก็ได้ อ้อ ถ้ามีอารมณ์ขนาดนั้น
ฉันแนะน�ำให้เดินไปจับสี่ขาแถวหน้าโรงแรมเอา คงช่วยคุณระบายได้”
มาลัยทองบ่นยาว
ชายหนุ่มอ้าปากค้างเพราะเถียงไม่ทัน แต่จะถอยหนีก็ไม่มีทางเสีย
หรอก คนอย่างเขาแพ้ไม่เป็น
“คิดว่าค�ำด่าแค่นี้จะท�ำให้ผมถอยงั้นเหรอ”
หญิงสาวถอนหายใจแรง “ขอโทษนะ ไม่ทราบว่าคุณยังต้องการอะไร
จากฉันอีก”
“ก็ออกเดตกับผม” ชวินยังต้องการชัยชนะ
“แล้วจบลงบนเตียง?” เธอถามต่อ
เขาพยักหน้า “ก็ถ้าคุณยอมลดศักดิ์ศรีที่มีบนใบหน้าจืดๆ ของคุณ”
คราวนีค้ สู่ นทนาหยุดนิง่ ก่อนจะเผยรอยยิม้ หวานบาดใจ จะว่าไปแม่นี่
ถ้าไม่ท�ำหน้าบึ้งก็พอดูได้
“ฉันขอตอนนี้เลยได้ไหมสองล้าน” เธอท้าทาย
“ได้สิ” ชวินรับค�ำ
“ถ้าอย่างนัน้ ก็ตามฉันมาสิ” มาลัยทองยืน่ หน้ากระซิบ แถมยังดึงปก
เสื้อสูทของเขาให้หลบไปในมุมมืดของลานจอดรถ เหล่าบอดีการ์ดที่กำ� ลัง
จะเดินตามถูกเขายกมือห้ามให้หยุดตรงนั้น
ชวินยิ้มกริ่มเมื่ออยู่ในที่ลับตา เห็นหรือยัง แค่มีเงิน จะมีอะไรกับ
ผู้หญิงคนไหนก็ได้
“คุณจะรับเป็นเงินสดหรือเช็ค” เขาถาม
มาลัยทองยกนิ้วชี้มาแตะริมฝีปากเขาพร้อมกับส่ายหน้า
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“แค่ได้มีอะไรกับคุณ ฉันก็ถือว่าคุ้มแล้ว” เธอเอ่ยพร้อมกับยื่นหน้า
จนชิดติดแก้มเขา
ชายหนุ่มหลับตาเคลิ้ม จังหวะนั้นเองแม่สาวดวงซวยก็ตัดสินใจ
กระทุ้งเข่าเข้าที่หว่างขาเขาเต็มแรง
“อ๊าก!” ชายหนุม่ ร้องด้วยความจุก แต่มาลัยทองกลับร้องดังกว่า มือ
ก็ปลดกระดุมเสื้อของตนออก
“กรี๊ด! ช่วยด้วยค่า”
เสียงนัน้ ดังพอให้ รปภ. ทีเ่ ธอสังเกตตัง้ แต่แรกว่าต้องได้ยนิ เสียงร้อง
ของเธอวิ่งเข้ามาหา ทีมบอดีการ์ดของชายหนุ่มตามมาติดๆ
“เกิดอะไรขึ้นครับคุณผู้หญิง”
“ฮือๆ ฉันโดนผูช้ ายใจทรามคนนีล้ ว่ งเกิน ท�ำมิดมี ริ า้ ยค่ะ” มาลัยทอง
ใช้โควตามารยาหญิงบีบน�ำ้ ตาสร้างภาพ
ชวินอ้าปากค้าง พยายามจะเถียง แต่ฤทธิ์เข่าทลายกล่องดวงใจยัง
ท�ำให้จุกพูดไม่ได้
ยามแก่ไม่รอช้า หยิบวิทยุสื่อสารที่เอวเรียกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ใกล้ให้มา
ทันที เอกลิขิตเห็นท่าไม่ดีรีบเข้าไปห้าม
“หยุดนะลุง นี่เป็นเรื่องเข้าใจผิด”
“เข้าใจผิดอะไร” ชายชราในเครื่องแบบถาม ก่อนที่เพื่อนร่วมงานที่
ดูแลอยูร่ อบๆ จะกรูกนั มายังทีเ่ กิดเหตุ ทีมบอดีการ์ดของชวินก็ไม่ยอม รีบ
เข้าประคองและอารักขาไม่ให้ใครมาจับตัวเจ้านายได้
“เขาลวงฉันมาในที่ลับแล้วพยายามจะข่มขืนฉัน”
ชวินชี้หน้า แค้นหญิงสาวเป็นที่สุด...ไม่น่าเชื่อว่ายายป้าหน้าจืดจะมี
พิษสงร้ายกาจถึงเพียงนี้
กว่าเอกลิขิตและฝ่ายรักษาความปลอดภัยของโรงแรมจะเคลียร์กัน
ได้ก็เสียเวลาไปเกือบชั่วโมง แน่นอนว่ามาลัยทองอาศัยจังหวะนั้นขับรถหนี
ไปแล้ว
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“เธอแค่แกล้งเจ้านายผมเลยสร้างเรื่องขึ้นมา และพวกคุณก็เห็นว่า
เจ้านายผมถูกท�ำร้ายนะ พวกคุณน่าจะรู้ ผู้ชายโดนแบบนี้มันเจ็บปวดแค่
ไหน” เอกลิขิตอธิบายหน้าเศร้าแถมยังผายมือให้คนของโรงแรมเข้าใจ มี
เพียงเจ้านายที่มองตาเขียว
“พอได้แล้วไอ้เอก เอ็งจะย�้ำให้เขาฟังท�ำไมวะ”
เจ้านายเสียฟอร์มชุดใหญ่ เร่งเร้าให้บอดีการ์ดปิดประตูรถทันที
ชวินก�ำมือแน่นด้วยความโกรธ ใช่ว่าไม่เคยโดนผู้หญิงคนอื่นแกล้ง
แต่ระดับเขามีแต่ดาราหรือไม่กน็ างงามนางแบบการันตีเท่านัน้ แล้วยายหน้า
จืดนี่เป็นใคร ท�ำไมถึงไม่ยอมสยบต่อหนุ่มหล่อที่แสนเพอร์เฟกต์เช่นเขา
แถมยังท�ำร้ายน้องชายของเขาได้อย่างคนไม่มีหัวใจ
ยายปีศาจ...
“ตกลงนายจะยังให้ผมหาข้อมูลผูห้ ญิงคนนีอ้ ยูห่ รือเปล่าครับ” เอกลิขติ
ถามหยัง่ เชิง เพราะมองอย่างไรการปะทะกันของคูน่ กี้ ค็ งไม่ทำ� ให้ชวินพิสมัย
เธอแน่
“หาสิ เอาให้ได้มากที่สุด คอยดู ฉันจะท�ำให้ยายนี่สยบแทบเท้าฉัน
ให้ได้” เขาประกาศกร้าว แล้วสั่งให้คนขับออกรถไปอย่างรวดเร็ว

๒

ดาบอาถรรพ์

ดวงตะวันสาดแสงแรงกล้าเหนือหลังคาบ้านทรงไทยริมแม่นำ�้

เจ้าพระยา นานครั้งถึงมีเมฆาไหลเลื่อนเคลื่อนมาบังให้แดดร่มลมตก
อากาศช่วงต้นเดือนพฤษภาคมใครๆ ก็ต่างหวังให้มีสายฝนรดลงมาให้
ชุ่มฉ�่ำธรณี
มาลัยทองลงจากรถและส�ำรวจดูโดยรอบ แมวไทยพันธุ์วิเชียรมาศ
ร้องหง่าว เดินเข้ามาพันแข้งพันขา หญิงสาวก้มทักทายลูบหัวจนมันหลับตา
พริ้มก่อนจะวิ่งหายไปบนต้นไม้ใหญ่ เธอจับกระเป๋าให้แน่นขึ้น รวบผมให้
เรียบร้อยอีกครั้ง แล้วแหงนมองดูบ้านทรงไทยตรงหน้า
เกือบเดือนแล้วที่ไม่ได้มาที่นี่ เรือนไม้เก่าแก่ของผู้เป็นยาย
สิง่ ก่อสร้างทรงไทยภาคกลางยกสูง ใต้ถนุ โล่งใช้เป็นสถานทีพ่ กั ผ่อน
หย่อนใจ ลมพัดโชย ต้นไม้ใหญ่นอ้ ยสะบัดกิง่ ก้านราวกับทักทายคนคุน้ หน้า
มาลัยทองมองไปยังด้านหลังของบ้านอันเป็นศาลาหลังเล็กติดแม่นำ�้ สตรี
รุ่นราวคราวเดียวกับชุติมาเดินเข้ามาเมื่อเห็นเธอ
“ยายมาลัย หายไปนานเลยนะ”
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มาลัยทองยกมือไหว้ “สวัสดีคะ่ น้าเกษร หนูมวั แต่ยงุ่ เรือ่ งทีร่ า้ นก็เลย
ไม่ได้แวะมาเยี่ยมเลย” เธออ้าง ก็เพราะมัวติดต่อค้าขายกับอีตาโรเบิร์ตน่ะ
สิ เลยท�ำให้ไม่มีเวลามาบ้านหลังนี้เลย ทั้งที่เมื่อก่อนเธอเข้าออกเป็นประจ�ำ
เกือบทุกสัปดาห์
“แสดงว่าวันนี้ว่างแล้ว”
“ค่ะ” มาลัยทองตอบแค่นนั้ หวังว่าการมาเยีย่ มญาติผใู้ หญ่จะช่วยลด
ความซวยที่เจอมาในวันนี้บ้าง ทั้งเรื่องการค้าขายและการเจอผู้ชายเฮงซวย
หลงตัวเองนั่น “ยายเป็นยังไงบ้างคะ”
“ก็เหมือนเดิม แต่ก็บ่นหามาลัยอยู่เนืองๆ”
“งั้นเดี๋ยวหนูขึ้นไปหายายก่อนนะคะ”
“จ้ะ เดี๋ยวน้าจะไปบอกเด็กให้เตรียมอะไรให้กินนะ”
เกษรเดินเลี่ยงไปอีกทาง ขณะที่มาลัยทองเดินตรงขึ้นบันไดไปบน
เรือนไม้
บนบ้านเงียบเชียบ ได้ยินเสียงนกร้องอยู่บนยอดไม้และเสียงเรือที่
แล่นอยู่กลางแม่น�้ำเจ้าพระยา หญิงสาวค่อยๆ เดินผ่านชานเรือนไปยังห้อง
ใหญ่ เจ้าของห้องเป็นญาติผู้ใหญ่ที่อายุอานามแปดสิบกว่าปีแล้ว
มาลัยทองเคาะประตูสามครั้งก่อนจะเปิดประตูบานไม้เข้าไป
“ยายคะ หนูมาเยี่ยมค่ะ”
ค�ำทักทายและเสียงไม้ที่ลั่นเอี๊ยดอ๊าดท�ำให้คนที่นอนซมอยู่บนเตียง
ค่อยๆ ลืมตาขึ้น เมื่อเห็นมาลัยทอง หญิงชราก็ร้องลั่นบ้าน
“กรี๊ด!”
ผู้มาเยือนตกใจไม่น้อย แต่คนป่วยกลับชี้หน้า แววตาเต็มไปด้วย
ความชิงชัง
“อีชุติมา มึงออกไปจากบ้านกู มึงไม่ใช่ลูกกู อีสารเลว” ไม่พูดเปล่า
มือเหี่ยวย่นหยิบจับอะไรได้ก็ขว้างใส่หลานสาวจนเธอต้องยกมือปัดป้อง
“ยายคะ นี่หนูเอง”
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“มึงออกไป อีเนรคุณ มึงขายของทุกอย่างที่เป็นของตระกูลเรา”
ทิพย์ยงั ไม่หยุดฟั่นเฟือน มาลัยทองพยายามอธิบายว่าเธอไม่ใช่คนที่
ยายของเธอก�ำลังสาปแช่ง จนกระทั่งเกษรต้องรีบเข้ามาเพราะได้ยินเสียง
โวยวาย
“แม่ ใจเย็นๆ” ลูกสาวเขย่าร่างทิพย์ให้ได้สติ
“อีชุติมา มันมาท�ำไม” หญิงชราเริ่มหอบ
“ไม่ใช่พี่ชุติมา แม่มองดูดีๆ สิ นั่นมันมาลัยทอง” เกษรกระซิบ
หญิงชราหรี่ตาเพ่งมองภาพตรงหน้า เกษรหยิบแว่นตาที่หัวเตียงมา
สวมให้ เมื่อทุกอย่างชัดเจน ทิพย์ก็ส่ายหัวและบ่นพึมพ�ำ
“ฉันนีน่ อกจากสายตาไม่ดี สมองก็ยงั เลอะเลือนอีก ยายขอโทษนะลูก
มาให้ยายกอดให้หายคิดถึงที”
มาลัยทองยิ้มกว้าง โล่งอกที่ยายของเธอกลับมาเป็นคนเดิม รีบวาง
สัมภาระและโผกอดยาย
“ใจหายหมด นึกว่ายายจะจ�ำหนูไม่ได้เสียแล้ว”
รอยยิ้มของทิพย์เต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัย
“จ�ำได้สิ แต่ยายคงจะจ�ำเรื่องที่พ่อแม่ของหลานท�ำไว้ได้มากกว่า”
หญิงชราเอ่ยเสียงเบา เห็นหน้ามาลัยทองยามใด ใจก็ประหวัดถึงวีรกรรม
ของลูกสาวคนโตทุกที ก็เพราะชุตมิ าไม่ใช่หรือทีท่ ำ� ให้ตระกูลเก่าแก่ของเธอ
ต้องกลายเป็นผู้ดีตกอับ เสียชื่อเสียงจนคนเขานินทาไปทั่ว
“แม่ก็อาการไม่ต่างจากยายเท่าไหร่หรอกค่ะ พวกเราโดนพ่อหลอก
กันหมด” มาลัยทองหันมาบีบนวดให้หญิงชรา
“แน่ละสิ ตอนที่พวกมันคิดจะแต่งงานกันเคยฟังค�ำคัดค้านของฉัน
ไหมล่ะ แล้วเป็นไง นอกจากหนีไปกับอีเมียใหม่ สมบัติพัสถานของบ้าน
ของร้านมันก็เอาไปขายหมด ไม่เว้นแม้แต่...” พอพูดเรื่องนี้ทีไร น�้ำตาแห่ง
ความเจ็บแค้นก็จะไหลออกมาเสียให้ได้
“โธ่ ยายขา ถ้าไม่มพี อ่ หนูกไ็ ม่ได้เกิดมาสิคะ และอีกอย่างยายไม่ตอ้ ง
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ห่วง หนูจะเป็นคนไปตามหาสิ่งที่ยายต้องการมาให้เอง”
ทิพย์ตาโตและหันมามองหน้ามาลัยทองทันที “เมือ่ ไหร่ มาลัย หลาน
จะน�ำมันกลับมาได้เมื่อไหร่”
“แม่ ให้เวลาหลานหน่อยสิคะ” เกษรแทรก
“หลานต้องพามันกลับมาให้ได้นะมาลัย ยายจะได้ตายตาหลับเสียที
ไม่เช่นนัน้ ผีบรรพบุรษุ คงได้สาปแช่งยายในยมโลกแน่ทรี่ กั ษาของส�ำคัญของ
ต้นตระกูลเอาไว้ไม่ได้”
“หนูสัญญาค่ะยาย หนูจะน�ำมันกลับมาเร็วๆ นี้” หลานสาวให้ค�ำมั่น
ทิพย์คอ่ ยยิม้ ออก ก่อนจะหลับตาพริม้ และถอนหายใจยาว ความหวัง
ครั้งใหม่สดใสเสมอ

บนชานบ้านที่แยกออกมาเป็นสัดส่วน เกษรรินน�้ำเปล่าใส่แก้วแล้ว

วางลงข้างถ้วยลิ้นจี่ลอยแก้ว จากนั้นหลานสาวก็เดินมาสมทบและนั่งลง
ใกล้ๆ
“หลับแล้วเหรอ” น้าสาวถามถึงแม่ตัวเอง
“ค่ะ”
เกษรยกของว่างเสิร์ฟให้มาลัยทอง
“ยายเป็นแบบนี้บ่อยไหมคะ”
“หลังๆ เพ้อบ่อย แต่วนั นีแ้ กคงลืมหน้ามาลัยด้วย ไม่ได้มานานแล้วนี”่
ทิพย์เจ็บป่วยออดๆ แอดๆ ด้วยเพราะวัยชรา จะเดินเหินไปไหนก็
ล�ำบาก จึงต้องนอนอยู่บนเตียงเท่านั้น ซ�้ำตอนหลังยังสมองเลอะเลือน มัก
จ�ำแต่เรือ่ งอดีต แต่เรือ่ งทีเ่ พิง่ เกิดกลับลืมง่ายๆ แพทย์บอกว่าเป็นอาการของ
โรคอัลไซเมอร์
“แม่ก็มีอาการไม่ต่างกันนัก คืนไหนที่ฝันร้ายก็ร้องลั่นบ้านแบบนี้
เหมือนกัน”
“เป็นเพราะพี่โกวิทย์คนเดียวแท้ๆ” เกษรบ่น
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มาลัยทองนึกย้อนวันวาน นานแค่ไหนแล้วที่แม่ของเธอไม่มีสิทธิ์
เข้ามาทีเ่ รือนไทยหลังนี้ คงตัง้ แต่ความแตกเรือ่ งสมบัตติ า่ งๆ ทีใ่ ห้ชตุ มิ าเป็น
คนดูแลบางรายการหายไปอย่างไม่น่าให้อภัย โดยเฉพาะของส�ำคัญที่สุดที่
ทิพย์หวงแหนนักอย่างดาบโบราณเล่มนั้น
‘หมายความว่ายังไงชุติมา หล่อนตามหาดาบให้ฉันไม่ได้เหรอ’ ทิพย์
เบิกตาโพลงเมื่อรู้ว่าลูกสาวบอกเพียงว่าน�ำดาบกลับมาไม่ได้
‘โธ่ แม่ แค่จะให้ตามไปหาไอ้ผวั เฮงซวยนัน่ หนูกไ็ ม่อยากเห็นหน้ามัน
แล้ว กับอีแค่ดาบเก่าๆ แบบนั้นช่างมันเถอะ’
‘ไม่ได้ แกต้องเอากลับมาให้ฉัน’
‘โอ๊ย แม่ เข้าใจหนูบ้างสิ หนูก็เจ็บใจไม่แพ้กันนะที่คนเคยรักมัน
หักหลังกันได้ขนาดนี้ แม่ควรจะสนใจความรู้สึกของลูกสาว ไม่ใช่สมบัติที่
ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้’
‘อีชตุ มิ า’ คนแก่กว่าขบกรามแน่น ‘ถ้าอย่างนัน้ แกก็ไม่ตอ้ งเข้าบ้านฉัน
อีก และอย่าได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับเรือนนี้ ไอ้ร้านของเก่าที่มันใกล้จะเจ๊ง
ฉันยกให้เพราะเห็นแก่หลาน แต่สำ� หรับแก อย่ามาให้ฉันเห็นหน้า’
การทะเลาะกันครั้งนั้นท�ำให้ความสัมพันธ์ของสองแม่ลูกขาดสะบั้น
พอชุติมาถูกตัดขาดจากเรือนใหญ่ เกษรก็เป็นเหมือนคนกลางที่ต้องไปรับ
มาลัยทองมาเที่ยวเล่นที่เรือนของยายบ้าง
ด้วยความที่เป็นหลานคนเดียว ทิพย์จึงพอจะตัดเรื่องบาดหมางกับ
ลูกสาวออกไปได้ และมาลัยทองยังเป็นอีกหนึ่งความหวังที่จะตามหาของ
ส�ำคัญที่หายไปจากตระกูล
‘มันคือดาบชาตรี ดาบเงินศิลปะแบบล้านนา มันมีคา่ ต่อพวกเรามาก
ก่อนพ่อยายจะเสีย ยายสัญญาว่าจะรักษามันให้ดี แต่ดสู งิ่ ทีพ่ อ่ แม่หลานท�ำ
พวกมันขายดาบเล่มนั้นไป’
ทิพย์เล่าให้มาลัยทองฟังทุกครั้งยามได้อุ้มร่างเล็กมองภาพที่แขวน
บนผนัง ภาพดาบเก่าโบราณเป็นสีขาวด�ำ เธอไม่รู้ที่มาของดาบนอกจากว่า
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มันเป็นของเก่าแก่ของตระกูล โกวิทย์ขายมันไปเกือบปีความจึงแตก แถม
ยังหนีไปต่างประเทศติดต่อไม่ได้อีก ทุกคนจึงไม่รู้ว่าดาบเล่มนั้นอยู่ที่ใด
“เรื่องที่บอกกับยายเป็นเรื่องจริงเหรอมาลัย” เกษรเอ่ยถามขณะที่
มาลัยทองก�ำลังจะตักของว่างเข้าปาก
“เรื่องไหนคะ”
“ก็เรือ่ งทีห่ ลานบอกว่าจะไปตามหาดาบให้ยาย ปกติหลานไม่เคยเอ่ย
เรื่องนี้กับยายเลย”
แม้ทพิ ย์จะอ้อนวอนหลานสาวไม่รกู้ คี่ รัง้ แต่มาลัยทองก็ได้แต่ยมิ้ ผิด
กับวันนี้ที่ค�ำสัญญาหลุดจากปากได้
“ตอนนีห้ นูมเี งินก้อนหนึง่ แล้วค่ะน้า และพอจะรูแ้ ล้วว่าดาบชาตรีนนั่
อยู่ที่ไหน”
เกษรระบายยิ้ม ยกมือขึ้นไหว้เหนือหัว
“สาธุ ขอให้ครัง้ นีเ้ จอดาบนัน่ จริงๆ เถอะ พวกเราจะได้อยูอ่ ย่างสงบ
สุขเสียที”
สาวใหญ่เชือ่ เช่นนัน้ เพราะตัง้ แต่ของส�ำคัญหายไปจากบ้าน พวกเธอ
ก็ประสบแต่ชะตากรรมประหลาด ทิพย์ล้มป่วยลุกเดินไปไหนไม่ได้ เอกรัตน์สามีของเกษรก็ด่วนจากไปด้วยอุบัติเหตุ แถมชุติมาก็กลายเป็นคน
อารมณ์แปรปรวน มันอาจจะเป็นอาถรรพ์ทบี่ รรพบุรษุ ลงโทษพวกเธอก็ได้
ที่ผ่านมาแม้จะพยายามตามหา ชุติมาเคยได้ข่าวว่ามันหลุดไปอยู่ที่
นักค้าของเก่าชาวพม่าแต่กไ็ ม่พบ ลองหาดาบมาทดแทน แสร้งท�ำของปลอม
ให้เหมือนของเดิมทีส่ ดุ แต่ทพิ ย์กย็ นื ยันว่าเธอจ�ำได้ดวี า่ อันไหนคือดาบชาตรี
ของจริง
“หนูจะน�ำมันกลับมาหายายให้เร็วที่สุดค่ะ”
ค�ำมั่นของมาลัยทองท�ำให้เกษรยิ้มไม่หุบ หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้นใน
เร็ววัน
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สิ่งก่อสร้างหลังใหญ่ประดับประดาด้วยแสงไฟสีสวย ใครก็รู้ว่า

นีค่ อื คฤหาสน์ ‘จินตนาศักดิ’์ เจ้าของเป็นนักธุรกิจหนุม่ ทีป่ ระสบความส�ำเร็จ
ทั้งที่อายุเพียงสามสิบปี
หลังประตูรั้วสไตล์ยุโรป มีรูปปั้นน�้ำพุรูปเทพเจ้ากรีกตั้งอยู่หน้า
ประตูบา้ น เป็นวงเวียนส�ำหรับรถเข้าออก รัว้ ก�ำแพงกว้างขวาง ตัวบ้านรายล้อม
ด้วยสวนหย่อมและต้นไม้ที่ตกแต่งเป็นอย่างดี
สาวใช้ในชุดแต่งกายทีเ่ หมือนกันหมด คือสวมเสือ้ และกระโปรงยาว
สีทะมึน คาดทับด้วยผ้ากันเปือ้ นสีขาวมีระบายลูกไม้ เดินยกอาหารผ่านหน้า
หญิงวัยกลางคนตรงไปยังห้องอาหารใหญ่อย่างเป็นระเบียบ
“เร็วๆ สิ พวกหล่อนก็รู้ว่าหากคุณวินโมโหหิวจะเกิดอะไรขึ้น” แช่ม
หญิงวัยห้าสิบปีซึ่งรับหน้าที่เป็นแม่บ้านของคฤหาสน์เอ่ยกระตุ้นลูกน้องให้
กระตือรือร้นมากกว่านี้
ใครจะรูว้ า่ วันนีเ้ จ้าของบ้านจะกลับบ้านเร็วกว่าปกติ แถมยังอยากกิน
ข้าวกับดวงตาผู้เป็นย่าอีกด้วย แช่มจึงต้องเร่งมือจัดกับข้าวขึ้นโต๊ะให้เร็ว
กว่าเดิม
สาวใช้ยกอาหารเข้าไปในห้องใหญ่ที่มีโต๊ะตัวยาวกว่าห้าเมตร นอก
เหนือจากที่ก�ำลังจะน�ำมาวางก็มีของกินที่เพิ่งท�ำเสร็จอีกสี่ห้าอย่างวางไว้อยู่
ก่อนแล้ว
เก้าอี้หัวโต๊ะมีสามชีวิตนั่งรออยู่ ผู้อาวุโสสุดคือดวงตา ผู้มีศักดิ์เป็น
ย่าของชวิน ข้างๆ เธอมีพลอยแก้ว หลานบุญธรรมคอยนัง่ ปรนนิบตั ิ ส่วน
ชวินนั่งอีกฝั่ง
“อะไรกันแช่ม กินกันแค่สามคนท�ำไมท�ำอาหารมาเยอะแยะ” หญิงชรา
หันไปถาม
แช่มยิ้มเจื่อนๆ “ก็ท�ำเหมือนทุกครั้งที่คุณวินเธอกลับบ้านแหละค่ะ
คุณท่าน”
“แล้วจะกินหมดเหรอ” ดวงตายังไม่เข้าใจ
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ชวินจึงรีบตัดบท “ผมสัง่ ป้าแช่มเองแหละครับคุณย่า ป้าแกก็ร้วู ่าถ้า
วันไหนผมอยากกินข้าวที่บ้านต้องจัดเต็ม”
ดวงตาถอนหายใจ “กินทิง้ กินขว้างแบบนีไ้ ม่ดนี ะลูก นึกถึงตอนทีเ่ รา
ไม่มีบ้างสิ”
แววตาชายหนุม่ เปลีย่ นไป “ช่างปะไรคุณย่า ตอนนีเ้ รามีกนิ เหลือเฟือ
ก็ต้องกินให้เต็มที่ ไม่ต้องประหยัดเพื่อใครทั้งนั้น” เขาเอ่ยติดตลก แต่
ดวงตาส่ายหัว
“ดูเอาเถอะพลอยแก้ว คิดแบบนี้พี่ชายเธอก็ไม่รู้จักโตเสียที”
ดวงตาหันไปคุยกับสาววัยสิบหกที่นั่งข้างๆ ซึ่งท�ำได้เพียงยิ้มอย่าง
เจียมตัว พลอยแก้วเป็นเด็กก�ำพร้าทีด่ วงตารับมาดูแลตัง้ แต่อายุได้หกขวบ
มีฐานะเป็นหลานบุญธรรมที่ดวงตารักและเอ็นดู แถมเด็กสาวก็ท�ำหน้าที่
ดูแลคนแก่ได้ดีจนชวินไม่ห่วง
“แล้วแบบนี้จะมีผู้หญิงที่ไหนมาแต่งงานด้วยล่ะนี่”
“ไปกันใหญ่แล้วคุณย่า คุยเรือ่ งอาหารดันไปโผล่เรือ่ งแต่งงานได้ยงั ไง”
“ก็ย่าไม่เห็นวินจริงจังกับผู้หญิงคนไหน”
“โธ่ เห็นอย่างนี้มีแต่คนอยากได้ผมไปเป็นแฟนนะครับ”
“แต่ก็ไม่ตกล่องปล่องชิ้นกับใครสักคน ระวังเถอะ แก่แล้วจะไม่มี
ใครเอา ย่าว่าวินควรหาคนรักจริงๆ จังๆ ได้แล้ว”
หลานชายหัวเราะในล�ำคอ “มันไม่มีหรอกครับคุณย่า รักแท้น่ะ ไม่
อย่างนั้นก็คงเห็นพ่อกับแม่ผมอยู่ที่นี่ด้วยกันแล้วสิ”
“นั่นมันเป็นเรื่องของคนสองคน ซึ่งเราไม่ควรน�ำมาเป็นรอยแผลใน
ชีวิตของเรานะลูก”
“ผู้หญิงแต่ละคนที่เข้ามาหาผมล้วนแต่ต้องการเงินของผมเท่านั้น
แหละครับ” เขายักไหล่ราวกับไม่จริงจัง แต่แวบหนึง่ กลับนึกถึงใครบางคน
ที่ไม่สนเงินตราที่เขาเสนอให้ ยายเฉิ่มแว่นหนาฉายาเข่าสายฟ้ามหาประลัย
นั่นเอง
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“มันก็น่าจะมีบ้างนะวินถ้าลองเปิดใจ”
“ไม่เอาละคุณย่า ผมยังไม่อยากคุยเรื่องแต่งงาน ผมเพิ่งจะสามสิบ
ยังมีเวลาสนุกกับเงินทองอีกเยอะ” เขาตัดบทหันไปหาแช่มเพื่อให้ตักข้าว
พร้อมกับน�ำเสนอเมนูเด็ดให้ดวงตาลิ้มลอง
หญิงชราท�ำได้เพียงยิม้ หลานชายของเธอในวันนีม้ นั่ ใจในตัวเองมาก
ขึ้น เขาไม่ใช่เด็กน้อยที่แร้นแค้นเหมือนแต่ก่อน อย่างว่า ชวินผ่านอะไรมา
เยอะกว่าจะกลายเป็นนักธุรกิจหนุ่มดาวรุ่งที่คนในวงการอสังหาริมทรัพย์
จับตา ซ�ำ้ ยังรูปหล่อ พูดจาไพเราะราวกับเทพบุตร ทุกอย่างช่างดีพร้อมหาก
ไม่มีใครถามถึงเรื่องในอดีต
เด็กชายชวินเป็นลูกก�ำพร้าทีแ่ ม่ทงิ้ ไปอย่างไม่ไยดี ส่วนพ่อก็ตรอมใจ
จนติดเหล้าและรถชนตายตั้งแต่เขาอายุได้เพียงห้าขวบ มีเพียงดวงตาและ
อมรผู้เป็นปู่คอยเลี้ยงดู
อมรเป็นคนสอนให้ชวินมีความขยันและไม่ดูถูกงานหนัก จึงเป็น
ส่วนหนึ่งที่ทำ� ให้ชวินอดทนอะไรได้นานๆ ความล�ำบากในวัยเด็กกลายเป็น
พลังงานที่ทำ� ให้เขาต้องระเบิดออก ชวินเกลียดตัวเองที่เป็นคนจน เพื่อนใน
วัยเด็กต่างล้อเลียนเรือ่ งฐานะของเขา ดวงตาบอกให้ชวินอดทน เพราะทุกคน
ไม่มีทางเลือก ขอเพียงเขาตั้งใจเรียน เมื่อเรียนจบทางเลือกของเขาก็จะมี
มากขึ้น ชวินรับฟังและบอกว่าสักวันหนึ่งเขาจะท�ำให้ปู่กับย่ามีชีวิตที่ดีขึ้น
ให้ได้
ไม่รวู้ า่ เด็กชายคิดอะไรอยู่ แต่เมือ่ อายุได้เพียงสิบเจ็ดปี เขาตัดสินใจ
ไม่เรียนต่อ แต่ออกมาท�ำงานกับอลงกรณ์ เสี่ยนายหน้าขายที่ดิน ชวินช่วย
ท�ำบัญชีเล็กๆ น้อยๆ ในส�ำนักงาน บ้างก็ตดิ สอยห้อยตามไปเป็นลูกมือ ชวิน
เป็นคนมีความสามารถ ท�ำให้ได้รับความไว้วางใจจากอลงกรณ์ จนกระทั่ง
อายุยี่สิบสามจึงได้มีโอกาสเป็นนายหน้าค้าที่ดินเอง
ครัง้ นัน้ เขาท�ำส�ำเร็จและมีเงินกลับเข้าบ้านพร้อมกับอาหารชัน้ เลิศ เขา
บอกดวงตาและอมรว่าพอจะมีลทู่ างทีท่ �ำให้ตวั เองไม่เป็นคนจนอีกต่อไปแล้ว
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อมรเสียชีวติ ก่อนทีจ่ ะเห็นชวินท�ำธุรกิจดีวนั ดีคนื การเป็นนายหน้าก็
เหมือนวัดดวง และเขาค่อนข้างดวงดี แถมการเข้าสู่วงการเล่นหุ้นกับ
อลงกรณ์ก็ท�ำก�ำไรสวยงาม อายุได้ยี่สิบหกปี ชวินก็ออกมาตั้งบริษัทเป็น
ของตัวเองโดยมีอลงกรณ์คอยดูแลเป็นทีป่ รึกษาให้ อลงกรณ์รกั เขาเหมือน
ลูกชายคนหนึ่ง ชวินเองก็เคารพอลงกรณ์มาก
วันนี้ชวินเหลือดวงตาที่เป็นญาติผ้ใู หญ่เพียงคนเดียว ขณะทีเ่ งินทอง
มีมากขึ้น เขาเริ่มกลับไปเรียนหนังสืออีกครั้งเพื่อท�ำให้ตัวเองเป็นคนที่มี
ทุกอย่างครบสมบูรณ์ แต่ชวินคงไม่รู้ตัวหรอกว่าความอดทนของเขากลับ
ลดน้อยลง ชายหนุม่ กลายเป็นคนเอาแต่ใจและยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของ
ทุกอย่าง แทบไม่เหลือชวินที่น่ารักคนเดิมของดวงตา
“ไม่มีอะไรหรอกวิน ที่ย่าพูดมากเรื่องคู่ครองก็แค่เป็นห่วง วันข้าง
หน้าย่ากลัวว่าวินต้องอยู่คนเดียว”
“ไม่หรอกครับคุณย่า อย่างน้อยผมก็มีคุณย่าอยู่ ยายพลอยอีกคน
แค่นี้ผมไม่ต้องมีเมียก็ได้” ชวินยังหาข้ออ้าง
ดวงตาได้แต่ยิ้มละมุนแล้วยกแก้วน�้ำขึ้นดื่ม ไม่ได้พูดอะไรกับหลาน
ชายอีก
“พาย่าขึ้นห้องดีกว่าพลอย ย่าอยากพักแล้ว”
เด็กสาวรีบท�ำตาม ขณะที่ชวินมองตามหลัง รู้สึกผิดที่ไม่สนใจฟัง
ค�ำพูดของหญิงชราเลย
แต่เขาก็คิดอย่างที่พูดจริง เวลานี้เขาก�ำลังสนุกกับการใช้ชีวิต มีเงิน
มีทองมากมาย ผู้หญิงน่ะหรือ เอาไว้เป็นคู่นอนชั่วคราวก็พอ ส่วนใครที่
สมควรมอบรักจริงให้ เขาไม่เห็นว่าจะมีสักราย
ดูอย่างดาราจันทร์ที่ออกจะเพียบพร้อม ขานั้นก็ยอมคุยกับเขาเพื่อ
ธุรกิจเท่านั้น คงไม่ยอมลดตัวมาคบกับคนชั้นต�่ำอย่างเขาแน่ๆ
แต่ช่างปะไร...ใครสน
ชวินยักไหล่ แล้วเรียกเอกลิขิตเข้ามาหาเพื่อให้ช่วยไปหยิบไวน์ราคา
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แพงมาให้ เขาอยากดืม่ แก้เซ็งให้วนั นีเ้ สียหน่อย ไหนๆ ก็ไม่มใี ครเข้าใจแล้ว
เอกลิขติ กลับเข้ามาพร้อมของทีเ่ ขาต้องการ เลขาฯ บรรจงรินไวน์ใส่
แก้วสวยอย่างระมัดระวังและยื่นให้เจ้านาย
“นี่เอก เรื่องที่ฉันให้นายไปหาข้อมูลถึงไหนแล้ว”
เอกลิขิตนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะรายงาน “อ้อ เรื่องผู้หญิงที่มีเรื่องกัน
เมื่อตอนบ่ายน่ะเหรอครับ”
ชวินพยักหน้า
“เธอชื่อมาลัยทองครับ”
หนุ่มหล่อส�ำลักไวน์
“นอกจากหน้าตาเชยๆ ชื่อก็เหมือนนางเอกลิเกด้วยเหรอเนี่ย” เขา
หัวเราะ
เอกลิขิตนิ่งจนเจ้านายสั่งให้พูดต่อ
“เธอเป็นเจ้าของร้านของเก่าชื่อ ‘ในวารวัน’ ย่านเวิ้งนครเกษมครับ”
“ก็ไม่เลว ฉันนึกว่าเธอจะเป็นพวกพนักงานเงินเดือนธรรมดา หรือ
ไม่ก็พวกลูกจ้างโรงแรมแถวนั้น” ชวินตัดสินเธอจากการพบเจอครั้งแรก
แบบนั้น
“ที่น่าสนใจก็คือ คุณมาลัยทองก�ำลังจะไปฮ่องกงครับ”
“มีอะไรเหรอ”
ชวินฟังเอกลิขิตอย่างตั้งใจ พลันแววตาฉายชัดถึงแผนการแก้แค้น
บางอย่าง คราวนี้แม่นางเอกลิเกมาลัยทองคงเจอเขาเอาคืนอย่างถึงใจแน่

เกาะฮ่องกง

ในโรงแรมหรูกลางเมือง สาวงามร่างสูงเดินมาด้วยท่าทางมาดมั่น
เธอสวมเดรสแขนกุดสีแดงสด ทีค่ อระหงมีสร้อยไข่มกุ เส้นเล็กขับผิวเนียน
มือถือกระเป๋าหนังสีดำ� วาววับ ใบหน้าหวานราวน�ำ้ ผึง้ เดือนห้าเป็นทีป่ ระทับใจ
ของผู้พบเห็น บริกรที่ยืนหลังเคาน์เตอร์หันไปมองเป็นตาเดียวเมื่อเธอเดิน
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เข้ามาใกล้ หญิงสาวส่งยิ้มหวานแล้วถามพนักงาน
“ห้องประมูลของอยู่ทางไหนคะ”
“ห้องหมายเลขสิบสองครับคุณผู้หญิง” เขาตอบ
เธอพยักหน้าและกล่าวขอบคุณก่อนจะเดินเชิดหน้าไปยังที่หมาย
ภายใต้บุคลิกมาดมั่น ใครจะรู้ว่าเธอก็แอบตื่นเต้นไม่น้อย ภารกิจ
ส�ำคัญในวันนีเ้ ธอจะพลาดไม่ได้ จึงเป็นเหตุผลให้มาลัยทองต้องแต่งตัวให้ดี
ที่สุดเพื่อสร้างความน่าเกรงขามให้แก่ผู้พบเห็น
มาลัยทองเดินเข้าห้องประชุมขนาดใหญ่ ที่นั่งเป็นชั้นไล่ระดับลงมา
ตรงกลางเป็นเวทีซงึ่ มีผดู้ �ำเนินรายการก�ำลังประกาศก้อง คนในห้องแต่งตัว
สวยงาม มองไปแล้วมีแต่มหาเศรษฐีชอื่ ดังทีต่ อ้ งการมาจับจองของสะสมใน
คืนนี้
ใช่แล้ว หญิงสาวก�ำลังมางานประมูลของเก่าทีบ่ ริษทั ซัทเทบีส์ บริษทั
จัดการประมูลชื่อดังจัดขึ้น ตามข่าวที่ติดตามมานาน ของที่เธอต้องการจะ
ถูกน�ำออกมาประมูลในค�่ำคืนนี้
การปรากฏตัวของสาวชุดแดงสร้างความสนใจให้แก่คนในห้องไม่
น้อย เธอเดินเฉิดฉายมานั่งเก้าอี้แถวที่สาม และทักทายหญิงชราที่นั่งข้างๆ
ซึ่งเป็นคนไทยด้วยกัน บนเวทีก� ำลังมีการประมูลกาน�้ ำชาจากจีนสมัย
ศตวรรษทีส่ บิ เก้าในราคาสูงลิว่ หวังว่าเมือ่ ถึงคิวของสิง่ ทีเ่ ธอต้องการ ราคา
มันคงไม่เกินวงเงินที่เธอก�ำหนดไว้
อุตส่าห์เก็บออมมานาน ค้นหาแทบพลิกแผ่นดิน งานนีเ้ ธอจะไม่ยอม
ให้มันหลุดมือไปแน่ๆ
ดาบชาตรี...
เสียงปรบมือดังก้องเมื่อมหาเศรษฐีจากอินเดียชนะประมูลกาน�้ำชา
รูปหงส์ ชายบนเวทีก�ำลังเสนอศิลปวัตถุชิ้นใหม่ใต้ผ้าคลุมที่มีสาวสวยเข็น
เข้ามา มาลัยทองมองด้วยใจระทึก เมือ่ ดึงผ้าคลุมออก ไฟก็สาดส่องเผยให้
เห็นตู้กระจกใสขนาดหนึ่งเมตร ด้านในมีดาบสีเงินเล่มหนึ่งตั้งอยู่บนที่วาง
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ดาบอันเป็นรูปพญานาคสีทอง สวยงามจนคนทั้งห้องประชุมฮือฮา
“รายการประมูลที่ห้าสิบเก้า นี่คือดาบล้านนา อันเป็นดินแดนส่วน
เหนือของประเทศไทย ว่ากันว่าดาบเล่มนี้อยู่ในช่วงประมาณพุทธศักราช
สองพันสามร้อยสี่สิบ เป็นดาบของพระเจ้ากาวิละซึ่งเป็นเจ้าเมืองเชียงใหม่
ใช้ในการป้องกันการรุกรานจากข้าศึก”
“ข้อมูลมั่วไปหน่อยนะ” มาลัยทองพูดกับตัวเองอย่างคนรู้จริง ดาบ
เล่มนั้นมันของพระเจ้ากาวิละเสียที่ไหน น่าจะสร้างมาก่อนหน้านั้น และคง
เป็นดาบประจ�ำเมืองไหนสักเมืองในอาณาจักรล้านนา
“ราคาประมูลเริ่มที่หนึ่งพันเหรียญ”
มาลัยทองเตรียมจะยกป้าย แต่แล้วมหาเศรษฐีชาวอินเดียคนเดิม
ทางฝัง่ ขวาก็ยกเพิม่ ราคาเป็นสองพันเหรียญอย่างรวดเร็ว หญิงสาวเม้มปาก
ยกเพิ่มอีกห้าร้อยเหรียญ เสียงค้อนเคาะโต๊ะดังก้อง
“ราคาอยู่ที่สองพันห้าร้อยเหรียญ โดยคุณผู้หญิงชุดแดงครับ”
ยังไม่ทันขาดค�ำ เศรษฐีแก่เมืองโรตีก็ชูเพิ่มอีกสองพันเหรียญ
“เป็นสี่พันห้าร้อยเหรียญครับ”
มาลัยทองสูดลมหายใจลึก “ดาบก็ดาบเก่าธรรมดา อีตาลุงนีจ่ ะอยาก
ได้ไปท�ำไมไม่ทราบ”
“ดูเหมือนว่าเขาอยากได้ที่วางดาบที่เป็นลายพญานาคสีทอง เขาคง
ชอบ เห็นคุยกันตั้งแต่ก่อนเข้าห้องประมูลแล้ว” หญิงชราที่นั่งข้างๆ คง
ได้ยินเธอบ่นจึงแอบกระซิบ
มาลัยทองกลอกตา...จะบ้าตาย นี่เธอต้องมาประมูลของส�ำคัญของ
ตระกูลแข่งกับคนรวยที่อยากได้แค่ฐานวางดาบ
มาลัยทองยกป้ายเพิ่ม
“โอเค คุณผู้หญิงชุดแดงยกเพิม่ อีกห้าร้อยเหรียญ ตอนนีร้ าคาอยู่ที่
ห้าพันเหรียญส�ำหรับดาบโบราณจากประเทศไทย”
เศรษฐีอีกฝั่งชะโงกหน้ามาดูหญิงสาว มาลัยทองยิ้มหวานส่งสายตา
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ออดอ้อนให้เขายอมปล่อยของชิ้นนี้ให้เธอเสีย ชายชรายิ้มรับ พร้อมกับ
ยกป้ายอีกสองพันเหรียญ...เป็นเจ็ดพัน
มาลัยทองต้องเก็บอารมณ์ไว้ภายใต้สีหน้าเรียบเฉย มือสั่นสะท้าน
ก่อนจะฝืนใจยกป้ายขึ้นสู้อีกครั้ง
“เพิม่ มาอีกสองพัน ราคาอยู่ทเี่ ก้าพันเหรียญแล้วครับ มีใครจะสู้อกี
หรือไม่”
ราคาเกือบสามแสนบาทแล้ว หญิงสาวเทหมดหน้าตัก หวังว่าการน�ำ
ดาบไปให้ทิพย์ แม่ของเธอคงได้รับการให้อภัยไปด้วย หางตาแลไปมองฝั่ง
ชายอินเดีย เขาส่ายหัวและคงเลิกสนใจแล้ว
ถูกต้องแล้ว...ดาบโบราณธรรมดาไม่ต้องสนใจหรอกค่ะลุง
“เก้าพันเหรียญหนึง่ เก้าพันเหรียญสอง และเก้า...” คนบนเวทีชะงัก
ไปชัว่ ครู่ ก่อนจะหันไปมองเก้าอีแ้ ถวหลังสุด มีใครคนหนึง่ ชูปา้ ยเพิม่ “โอ...
พระเจ้า เรามีสุภาพบุรุษเพิ่มราคาประมูลมาอีกห้าพันเหรียญครับ”
หญิงสาวตาเบิกโพลง ใช่...เธอได้ยินไม่ผิด มีเศรษฐีคนใหม่ให้ราคา
ดาบชาตรีอีก มาลัยทองตัวสั่น หูอื้อ เงินเพิ่มมาอีกตั้งห้าพันเหรียญเธอจะ
เอาที่ไหนไปสู้
ขณะที่ก�ำลังคิดหนัก เสียงค้อนเคาะโต๊ะก็ดังจนเธอสะดุ้งโหยง
“เคาะราคาที่หนึ่งหมื่นสี่พันเหรียญครับ”
มีเสียงปรบมือดังก้อง มาลัยทองชะเง้อมองหาคู่แข่งที่ปาดหน้าคว้า
ดาบไป
“นั่นมันคุณชวิน มหาเศรษฐีด้านอสังหาริมทรัพย์นี่นา” เสียงจากป้า
ข้างๆ ดังหลังจากเธอลุกขึ้น
ชวินงั้นเหรอ...เหมือนเคยได้ยินที่ไหน
“คุณป้ารู้จักเหรอคะ”
“ก็คนไทยด้วยกัน คุณชวินนี่เธอเก่งเรื่องการประมูล รู้ว่าอันไหน
ของดีมีราคาขายได้ วันก่อนก็ไปประมูลเกาะทางตอนใต้ของมัลดีฟส์ แว่ว
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ว่าราคาเพิ่มขึ้นจากที่ประมูลได้เป็นเกือบเท่าตัว”
มาลัยทองขบกรามแน่น หันไปมองผู้ชายแถวหลัง พลันก็ได้สบตา
กับเขา ชายหนุ่มมองตอบอย่างหยามเหยียด รอยยิ้มนั้นเจือไว้ด้วยความ
เป็นผู้ชนะตัวจริง

ในห้องรับส่งของ ชวินเซ็นชื่อลงในเช็คแล้วยื่นให้พนักงาน พนักงาน

ตรวจสอบก่อนจะผายมือให้ผู้ประมูลรับของได้ ชายหนุ่มขอบคุณและเดิน
ไปยังจุดรับของ กล่องแก้วที่มีดาบอยู่ข้างใน ชวินอมยิ้มมอง
เสียเงินไปเกือบห้าแสน ไม่นับค่าเดินทางมาถึงฮ่องกง ได้ดาบ
โกโรโกโสนีม้ า คนอืน่ อาจมองว่าบ้า แต่เศษเงินแค่นแี้ ลกกับการได้ปาดหน้า
แม่มาลัยทองอะไรนั่นถือว่าคุ้มแสนคุ้ม
ยิง่ ได้เห็นสีหน้าของเธอเมือ่ ครู่ เขาอยากจะแลบลิน้ ปลิน้ ตาแถมชีห้ น้า
เย้ยคนแพ้เสียเต็มประดา แค่คิดก็ทำ� ให้ชายหนุ่มหลุดหัวเราะออกมาได้
“มีอะไรให้ผมรับใช้อีกหรือเปล่าครับ” พนักงานชาวฮ่องกงถามเมื่อ
เห็นเขาหัวเราะ
“อ้อ ไม่ ผมโอเคดี” เขาตอบก่อนจะแกล้งท�ำเป็นพิจารณาตรวจสอบ
ดาบเงิน
“ความจริงเจ้าของคนเก่าเขาฝากบอกผู้ที่ได้ของชิ้นนี้ไปด้วยนะครับ
ว่าดาบเล่มนี้มีความมหัศจรรย์ซ่อนอยู่”
ชวินและเอกลิขิตต่างหันขวับมามองอย่างสงสัย
“อะไร”
พนักงานคนเดิมหยิบเศษกระดาษมาอ่าน มันเป็นข้อความภาษา
อังกฤษ
“ดาบเล่มนีเ้ หมาะส�ำหรับผูช้ ายทีต่ อ้ งการความสมบูรณ์แบบ หากคุณ
คิดว่าในความเป็นชายชาตรีคุณขาดสิ่งไหน คุณควรจะอธิษฐานขอจากมัน
มันจะดล...”
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ไม่ทันพูดจบ ชวินก็หยิบกระดาษในมือพนักงานออกมาอ่านแล้ว
หัวเราะร่วน
“แสดงว่าเศษกระดาษนี่ก็เป็นของผมด้วย”
พนักงานผายมือ
เอกลิขิตยังสงสัย “มีอะไรอีกหรือเปล่าครับนาย เป็นดาบผีสิงหรือ
เปล่า”
“ไม่หรอก เจ้าของคนเก่าคงเพ้อเจ้อ บอกว่าถ้าเราอยากได้อะไรทีช่ ว่ ย
เสริมสร้างความเป็นชายก็ให้อธิษฐานขอจากดาบนี้ ตลกชะมัด”
“เป็นดาบมหัศจรรย์เหรอครับ”
“งั้นมั้ง แต่นายจะให้ฉันขออะไรอีก ในเมื่อทุกอย่างที่ชายในโลกนี้
ต้องการมันอยู่ในมือฉันหมดแล้ว หรือจะให้ฉันขอให้น้องชายของฉันใหญ่
ขึ้น โธ่...แค่นี้ผู้หญิงแต่ละคนก็ทนไม่ไหวแล้ว”
เอกลิขติ หัวเราะก่อนจะนิง่ คิด จริงอย่างทีเ่ จ้านายพูด ชวินจะต้องการ
อะไรอีก
“เผื่อว่านายต้องการเจ้าสาว...”
“หยุด แค่ฉันกะพริบตาก็มีผู้หญิงพร้อมจะแต่งงานกับฉันแล้ว ไม่
ต้องพึ่งไอ้ดาบนี่หรอก”
จังหวะนัน้ เองพนักงานของบริษทั จัดการประมูลคนเดิมเดินเข้ามาหา
และบอกว่ามีสภุ าพสตรีคนหนึง่ ต้องการพบชวินอยูห่ น้าห้อง เอกลิขติ สงสัย
และก�ำลังจะปฏิเสธ แต่เจ้านายยกมือห้าม
“บอกให้เธอรออยู่ตรงนั้นแหละ เดี๋ยวผมจะออกไปพบเอง”
พนักงานรับค�ำและเดินออกไป
“ได้ยังไงครับนาย เกิดเป็นพวกที่คิดร้าย” เลขาฯ ยังเป็นห่วงความ
ปลอดภัย
“ไม่ต้องห่วงหรอกน่า จะใครเสียอีกถ้าไม่ใช่แม่มาลัยทองคนนั้น”
ชวินเดาถูก เพราะตอนนีท้ หี่ น้าห้อง สตรีในชุดแดงเดินวนเวียนไปมา
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เป็นสิบกว่ารอบแล้ว ในใจก็จดจ่อให้คนในห้องเดินออกมาเสียที
อยู่ดีๆ ดาบที่เธอตามหามายี่สิบกว่าปีกลับหลุดลอยไปอยู่ในมือของ
มหาเศรษฐีขี้เก๊ก บ้าชะมัด
สักพักใหญ่ หนุม่ ร่างสูงก็ปรากฏตัวขึน้ พร้อมกับเหล่าบอดีการ์ด เมือ่
เห็นมาลัยทองชายหนุ่มก็ยิ้มกริ่มและเดินเข้ามาหาอย่างยียวน แต่แปลก
หน่อยที่วันนี้หญิงสาวแต่งตัวพอดูได้ ไม่กระเซอะกระเซิงเหมือนวันนั้น
“ไม่นกึ เลยว่าเราจะเจอกันทีน่ ี่ ผมเกือบจ�ำไม่ได้แน่ะว่าเป็นคุณ ผูห้ ญิง
แว่นหนาแต่งตัวเป็นมนุษย์ป้าที่โรงแรมวันก่อน”
แค่ประโยคแรกเธอก็ได้ยินเสียงระฆังเปิดศึกทันที แต่ไม่ได้ เวลานี้
เธอต้องยอมโอนอ่อนให้เขา
“ดีใจค่ะที่คุณยังจ�ำฉันได้”
“จ�ำได้สิครับ ผมยังเจ็บหว่างขาอยู่เลย”
หญิงสาวหน้าซีด วันก่อนเธอคงจะเล่นแรงกับเขาจริงๆ “ฉันต้อง
ขอโทษเรื่องวันนั้นจริงๆ นะคะ ฉันอาจจะเจอเรื่องหงุดหงิด เอ่อ...ฉันชื่อ
มาลัยทอง เป็นเจ้าของร้านขายของเก่า” เธอรีบแนะน�ำตัว
“ผมรู้หมดแล้ว” เขาเอ่ยอย่างไม่ใส่ใจนัก
มาลัยทองสูดลมหายใจลึก “ไม่ทราบว่าตอนนี้ดาบชาตรีอยู่ไหนคะ”
“อะไรคือดาบชาตรี” เขาย้อนถาม
“ก็ดาบที่คุณประมูลได้ คุณชวินคงไม่รู้ว่าฉันนี่แหละที่ประมูลแข่ง
กับคุณ”
ชายหนุม่ พยักหน้าหงึกๆ “อ้อ ผมนึกออกละ เจ้าดาบเก่านัน่ น่ะเหรอ
ผมไม่ได้ใส่ใจมันหรอก พอดีเอกลิขติ บอดีการ์ดของผมมันอยากได้ เห็นว่า
อยากให้ญาติไปเล่นลิเก ผมเลยประมูลให้” เขายักไหล่ชวนหมั่นไส้
เอกลิขิตท�ำหน้าเหลอหลา
“ฉันขอพูดตรงๆ เลยนะคะ จะว่าอะไรไหมถ้าฉันขอซือ้ ดาบเล่มนัน้ ต่อ
เพราะว่ามันมีความหมายต่อฉันมาก”
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คราวนี้ชวินเงียบไปครู่ใหญ่ แต่กลับมองเธออย่างมีเลศนัย
“ยังไง”
“แต่ปัญหาของฉันคือเงินไม่พอจะสู้กับคุณได้ เพราะฉะนั้นหากคุณ
ยอมขาย เราจะน�ำทีบ่ า้ นมาจ�ำนอง หรือไม่ถา้ คุณจะใจดียอมให้ฉนั ผ่อนจ่าย
เป็นงวด”
“จะบ้าหรือเปล่าคุณ ดาบเล่มนั้นผมเพิ่งประมูลมาได้นะ เมื่อกี้ท�ำไม
คุณไม่สู้ราคากับผมล่ะ”
“คือ...ฉันไม่มีเงินมากขนาดนั้นค่ะ”
คราวนี้ชายหนุ่มหัวเราะดังจนเธอสะดุ้ง
“นี่เหรอผู้หญิงที่ไม่เห็นความส�ำคัญของเงิน ยอมปฏิเสธแถมยังตบ
หน้าผมเต็มแรง และท�ำให้ผมเกือบสูญพันธุ์ด้วยเข่าของคุณ แล้วเป็นไงล่ะ
ตอนนี้กลับอ้อนวอนขอผ่อนราคาสินค้ากับผมอย่างนั้นเหรอ”
“คือ...ฉันขอโทษจริงๆ” มาลัยทองเอ่ยแบบหลังชนฝา
“คุณเป็นแม่ค้า คงรู้ว่าดาบเล่มนี้มีราคา จึงยอมบินจากเมืองไทยมา
ประมูลถึงที่นี่”
“ไม่ใช่ ดาบมันมีความหมายต่อฉันจริงๆ”
“ถ้ามีความหมายจริง คุณก็ต้องพยายามเอามันมาเป็นของตัวเองให้
มากกว่านี้ ไม่ใช่เห็นคนอืน่ ประมูลได้แล้วมาร้องขอหน้าห้องอย่างกับขอทาน”
“คุณชวิน!” มาลัยทองโกรธจนเลือดขึ้นหน้า
“โกรธงัน้ เหรอ แต่กช็ ว่ ยไม่ได้ จ�ำไม่ได้เหรอว่าคุณเป็นฝ่ายเริม่ ก่อน”
เขายียวน
“ถ้าอย่างนัน้ คุณจะยอมขายต่อให้ฉนั ได้หรือไม่ ส่วนเรือ่ งเงิน ฉันจะ
ไปหามาเอง”
ชวินยิ้มที่เห็นเธอทะนงตน
“ดี งั้นผมจะขายในราคาสามล้านบาท”
“จะบ้าหรือไง คุณประมูลมาไม่ถึงแปดแสน”
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“เพราะอย่างนีไ้ งเขาถึงเรียกว่าโอกาส” ชวินยิม้ เยาะ ก�ำลังจะเดินจาก
ไป “อ้อ หรือว่าคุณยังสนใจข้อเสนอเดิมของผม”
“ข้อเสนออะไร”
“ถ้ากลับถึงเมืองไทย ลองไปกินข้าวกับผมสักมื้อ ไม่แน่การเจรจา
ของเราอาจมีข้อแลกเปลีย่ นทีล่ งตัว คุณอาจจะได้ดาบในราคาถูก หรือไม่ก็
อาจจะไม่เสียเงินเลยถ้าท�ำให้ผมพึงพอใจ”
มาลัยทองตัวสั่น เป็นอีกครั้งที่เขาดูถูก
“แต่ถ้าไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะ คุณก็ภมู ใิ จในศักดิศ์ รีของตัวเองต่อไป
เถอะ ดาบเล่มนี้มันไม่ส�ำคัญอะไรอยู่แล้วนี่” ชวินเอ่ยพร้อมกับหมุนตัว
จากไป
มาลัยทองกัดริมฝีปาก ในเมื่อไม่มีทางเลือกกับผู้ชายเฮงซวยแบบนี้
คงต้องลองเอาตัวเข้าเสี่ยง ดีกว่ามืดมนไปทุกทาง
“ตกลง ฉันยอมไปกินข้าวกับคุณก็ได้”
ชายหนุ่มที่หันหลังให้ยิ้มกริ่มด้วยความสะใจ
“แล้วผมจะให้เลขาฯ ติดต่อคุณไป”
หญิงสาวมองตามร่างสูงด้วยความโกรธแค้น นี่มันนรกชังหรือ
สวรรค์แกล้ง ท�ำไมเธอต้องมาเจอคนแบบนี้ ไอ้ผู้ชายโรคจิต
คงเพราะไปกระตุกต่อมโกรธของเขาวันนั้น วันนี้เขาถึงลงทุนมา
แก้แค้นแย่งของส�ำคัญไปจากเธอโดยเฉพาะ

๓

ลางนิทรา

อนงค์ สาวใช้ประจ�ำคฤหาสน์ยืนอยู่หน้าประตูบ้าน เธอตกใจ

เมื่อเห็นเจ้านายก้าวออกมาจากรถ เพราะตอนนี้ชวินอยู่ในสภาพเมาแอ๋
หัวเราะดังและอารมณ์ดีเป็นที่สุด โดยมีสาวสวยสองนางคอยประคอง
“ท�ำดีมากนะพวกเธอ เอาเงินนี่ไปเป็นค่าขนมที่มาส่งฉันถึงบ้าน”
เขาหยิบเงินสดออกมาและโปรยขึ้นฟ้า สาวสวยปล่อยมือและรีบ
เข้าไปเก็บธนบัตรโดยไม่สนสิ่งใด
“และถ้าคืนนี้ตามใจฉันอย่างดี ฉันก็จะมีรางวัลให้เธอไม่อั้น”
เขาเอ่ย แต่เพราะแอลกอฮอล์ทคี่ วบคุมสติท�ำให้รา่ งสูงเซจนเกือบล้ม
สาวใช้ที่มองอยู่วิ่งเข้าไปรับได้ทันท่วงที
“ระวังค่ะคุณวิน”
เจ้าของบ้านยังไม่ทนั กล่าวขอบคุณ สองสาวทีม่ าด้วยก็รบี ผลักอนงค์
ออกไปและเข้าประคองแทนอย่างถึงเนื้อถึงตัว
“แน่นอนสิคะคุณชวิน เราสองคนมาส่งคุณถึงบ้านแล้ว ก็ไม่ยากทีจ่ ะ
ส่งไปถึงสวรรค์”
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ชวินหัวเราะด้วยความพอใจ
“เดี๋ยวครับนาย” เอกลิขิตที่ลงจากรถมาทีหลังตะโกนเรียกเจ้านาย
ชวินหัวเสียที่ถูกขัดจังหวะ “มีอะไรอีกวะ”
“แล้วดาบเล่มนี้นายจะให้เอาไปเก็บไว้ที่ไหนดีครับ” เขาถาม
ชวินท�ำหน้าคิด “เอาไปไว้หอ้ งเก็บของก็ได้” เขายักไหล่อย่างไม่ยหี่ ระ
ก่อนจะกอดสองร่างบางขึ้นไปบนห้อง
“มันคืออะไรเหรอพี่เอก” สาวใช้คนเดิมถามถึงเจ้ากล่องสี่เหลี่ยมที่
ห่อหุ้มอย่างดีที่เหล่าคนงานชายก�ำลังขนลงจากด้านหลังรถตู้
“ก็ของประมูลของนายนั่นแหละ แกได้มาจากฮ่องกง ประมูลมาได้
ก็ตั้งหลายตังค์แต่ดันจะให้เก็บไว้ห้องเก็บของ”
“มันเป็นอะไรเหรอพี่”
“ดาบโบราณ”
“ฉันว่าเอาไปเก็บไว้หอ้ งสะสมบนเรือนดีไหม” อนงค์หมายถึงห้องบน
ตึกใหญ่ที่เป็นห้องพระและเป็นที่เก็บของเก่าอย่างพวกวัตถุมงคล ดวงตา
มักจะเข้าไปดูแลความเรียบร้อยและไหว้พระที่นั่นเป็นประจ�ำ
“ก็ดีนะ แล้วคุณท่านหลับหรือยัง”
“หลับแล้ว แต่ไม่เป็นไรหรอก เดี๋ยวฉันจะบอกคุณพลอยเองว่า
คุณวินให้เอาดาบโบราณนั่นไว้ที่ห้อง”
เอกลิขติ พยักหน้า แล้วสัง่ ให้ลกู น้องคนอืน่ ๆ ยกกล่องดาบขึน้ บ้านไป
อนงค์ใช้ไม้ขนไก่ปัดฝุ่นบนกล่องแก้ว ไฟสีส้มสะท้อนดาบโบราณ
แวววาวดูสวยงามนัก
“คุณวินสนใจเรือ่ งดาบด้วยเหรอคะ” เธอหันมาถามเอกลิขติ ทีย่ นื มอง
ดาบเล่มนั้นอยู่เช่นกัน
“ความจริงก็ไม่ได้สนหรอก แต่อยากเอาชนะมากกว่า”
“เอาชนะ?” สาวใช้สงสัย
“ใช่ มีผหู้ ญิงคนหนึง่ ทีน่ ายพยายามจะซือ้ ด้วยเงิน แต่เธอไม่เล่นด้วย
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นายก็เลยท�ำทุกวิถที างให้ผหู้ ญิงคนนัน้ ยอมเข้ามาหา รวมทัง้ การไปแย่งเธอ
ประมูลดาบ”
“แบบนี้ก็มีด้วย” อนงค์พิศมองศัสตราวุธที่อยู่ในกล่องกระจก ดาบ
เงินเก่าแก่ แต่เมื่อถามราคาจากเอกลิขิต สาวใช้ก็อ้าปากหวอ เพราะมัน
เท่ากับเงินเดือนของเธอเกือบห้าปีทีเดียว
“มีอะไรกันหรือเปล่าคะทุกคน” เด็กสาววัยสิบหกที่ใส่ชุดนอนลาย
กระต่ายเดินเข้ามาถาม
อนงค์ยิ้มให้และรีบรายงาน
“คุณพลอยมาพอดี พี่ก�ำลังจะไปแจ้งให้ทราบว่าจะน�ำดาบเล่มนี้
มาเก็บไว้ที่นี่ คุณวินไปประมูลมาได้ค่ะ”
พลอยแก้วมองดาบเก่าแล้วพยักหน้ารับรู้
“แล้วตอนนี้พี่วินอยู่ไหน”
“ขึ้นไปบนห้องแล้วครับ”
“งั้นดีแล้ว เผื่อคุณย่าตื่นจะได้รายงานให้ท่านทราบ” พลอยแก้วรู้ดี
ว่าหากดวงตาตืน่ มายามใด สิง่ แรกทีม่ กั จะถามหาคือหลานชายคนเดียว ถ้า
ไม่ได้ค�ำตอบ หญิงชราก็ไม่ยอมนอนหลับง่ายๆ
“แล้วคุณพลอยยังไม่นอนอีกเหรอคะ” อนงค์ถาม
“เอ่อ...พลอยลงมาโทรศัพท์ ก�ำลังจะขึ้นไปนอนแล้วเหมือนกัน”
สาวน้อยพูดแล้วเดินจากไป อนงค์และเอกลิขิตจึงเดินตามออกจาก
ห้อง

ดวงตายิม้ กริม่ เมือ่ เห็นหลานชายตัวเองในชุดขาวนัง่ พนมมืออยู่กลาง

ลานวัด เขาหลับตาพริ้มดูส�ำรวมกาย หญิงชราเดินเข้าไปหาช้าๆ หยิบ
กรรไกรที่พลอยแก้วยื่นให้ และบรรจงตัดเส้นผมของเขา
อิ่มใจเหลือเกิน...เพราะสิ่งที่เธอใฝ่ฝันมานาน คือการได้เห็นชวิน
ทายาทคนเดียวของตระกูลได้อยู่ใต้ร่มกาสาวพัสตร์ ศึกษาธรรมตามรอย
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พุทธองค์ ก่อนที่เธอจะสิ้นลมหายใจ
ดวงตาปล่อยเส้นผมไว้บนใบบัวในพานทีเ่ อกลิขติ ถือ น�้ำตาแห่งความ
ปลื้มปีติไหลริน แต่แล้วรอบตัวก็เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ท้องฟ้าที่เคย
สดใสบัดนี้มืดครึ้มด้วยเมฆสีด�ำ ต้นไม้ในวัดสะบัดกวัดแกว่งเหมือนการ
โห่ร้องของปีศาจ
พายุพัดแรงขึ้น ฝุ่นดิน เศษใบไม้ปลิวว่อน ใบบัวที่รองเส้นผมนาค
ลอยคว้างอยู่กลางอากาศ ดวงตาใจคอไม่ดี และรอบกายกลางพายุก็เหลือ
เพียงเธอและหลานชาย
“วิน ลมแรงเหลือเกิน ย่าว่าเราหลบเข้าไปในวิหารกันก่อนดีกว่า”
ชวินไม่ตอบ กลับยังนั่งหลับตาอยู่อย่างนั้น เสียงฟ้าร้องครืนๆ ใกล้
เข้ามาเรื่อยๆ ตามมาด้วยสายฝนโปรยปราย และแล้วด้านหลังของชวินก็
ปรากฏร่างของชายคนหนึ่ง แต่งกายด้วยชุดสีแดงเข้มเฉกเช่นทหารโบราณ
หน้าตาเหี้ยมเกรียมจนดวงตารู้สึกถึงอันตรายที่เข้ามาใกล้
“แกเป็นใคร” เธอถามบุรุษปริศนา
ไม่มคี ำ� ตอบจากคนแปลกหน้าทีด่ เู ยีย่ งโจรป่ากักขฬะ ใบหน้าของเขา
มีรอยแผลเป็นทางยาวบนแก้มซ้าย สายตาของเขาที่มองชวินแฝงความ
น่ากลัวจนเธอต้องถอยกรูด แต่ยังนึกห่วงหลานชาย
“วิน ออกมาลูก” เธอตะโกนบอก
แต่ชวินยังหลับตานิ่งเหมือนไม่รู้สึกตัว จนกระทั่งได้ยินเสียงฟ้า
ค�ำรามก้อง
ชายน่ากลัวคนนั้นเงื้อดาบขึ้น แสงฟ้าแลบสะท้อนคมดาบ ดวงตา
อ้าปากค้าง
“อย่า!”
ชายแปลกหน้าไม่สนใจค�ำร้องขอ แววตาอ�ำมหิตขณะตวัดดาบเข้าใส่
ร่างของชวิน
“กรี๊ด!”
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ร่างของหลานชายขาดเป็นสองท่อน ไม่ต่างจากหัวใจของหญิงชราที่
ราวกับถูกเขาฟันขาดด้วยดาบเล่มนั้น
“ไม่...วิน ไม่...” เธอร้องครวญคราง คลานเข้าไปหาร่างที่นอนนิ่ง
เลือดแดงผสมกับน�้ำฝนเจิ่งนองไปทั่ว
“วิน...”
หญิงชราร้องไห้พร้อมกับลืมตาโพลง ก่อนทีท่ กุ อย่างในห้องจะยืนยัน
ว่าเธออยู่บนเตียง ไม่ใช่พายุคะนองเลือดเหมือนในนิทรา มีเพียงหยดน�ำ้ ตา
ที่ตามมาจากในฝัน
“วิน วินอยู่ไหนลูก”
ดวงตาปาดแก้ม ดันตัวลุกขึ้นมาอย่างทุลักทุเลในห้องที่มืดสนิท
พยายามควานหาสวิตช์โคมไฟข้างเตียง เมือ่ แสงสว่างไล่ตอ้ นความมืดไปอยู่
มุมห้อง หญิงชราก็ลงจากเตียง เปิดประตู ตรงไปที่ห้องของหลานชาย

ชวินนอนกระหยิ่มยิ้มย่องอยู่บนเตียงน�้ำ ต้องยอมรับว่าค�่ำคืนนี้เขา

ช่างเป็นสุขเหลือเกิน โดยมีสองสาวที่คว้ามาจากผับย่านทองหล่อคอย
ปรนนิบตั พิ ดั วีในห้องอย่างถึงพริกถึงขิง นางหนึง่ ลูบไล้แผงอก อีกนางหนึง่
ก็จับมือเขาไปสัมผัสปทุมถัน
ทันใดนั้นก็มีเสียงเคาะประตูห้องดังลั่น
“วิน อยู่หรือเปล่าลูก”
ชายหนุ่มถอนหายใจอย่างเหนือ่ ยหน่าย เป็นอีกครัง้ ทีเ่ กมรักต้องถูก
ขัดจังหวะจากดวงตา จะท�ำเป็นเงียบเสียงว่าเป็นคนหลับลึก คนเป็นย่าก็
กระหน�่ำเคาะประตูราวกับโลกจะถล่มเสียตอนนี้
“วิน ไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหม”
ในที่สุดชวินก็จ�ำต้องปัดหญิงสาวทั้งสองออกจากตัว หยิบชุดนอน
แบบคลุมมาสวมและเดินไปที่ประตู
“มีอะไรหรือเปล่าครับคุณย่า” เขาตะโกนถามด้วยน�้ำเสียงหงุดหงิด
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“ย่าฝันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ เลยอยากรู้ว่าวินกลับมาหรือยังและไม่เป็น

ชวินสูดลมหายใจลึกไม่ให้ความหงุดหงิดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย
ออกมาอาละวาด
“สบายดีครับ คุณย่าไปนอนเถอะ”
“จะไม่เปิดประตูให้ย่าหน่อยเหรอ”
“โธ่ คุณย่าครับ ตอนนี้มันดึกแล้ว ผมเพลียเหลือเกิน มีอะไรไว้คุย
กันพรุ่งนี้นะครับ” ชวินตอบ
เมือ่ เห็นว่าคนหลังบานประตูเงียบเสียงไปแล้ว เขาจึงหมุนตัวกลับและ
กระโดดขึ้นเตียง
“มาต่อดีกว่าสาวๆ” เขาท�ำหน้ายียวนใส่ เพลงรักที่ขาดหายจึง
ประสานกันอย่างต่อเนื่องอีกครั้ง

ดวงตายืนนิ่งอยู่หลังประตู เธอยังร้องไห้และใจสั่นจากฝันร้าย แต่

เมื่อหลานชายยืนยันว่าไม่เป็นอะไร ก็พอให้หายห่วงขึ้นบ้าง
“คุณย่ามาอยู่ตรงนี้เอง”
ดวงตาหันไปมองตามเสียง พลอยแก้วรีบเข้าไปประคองด้วยความ
เป็นห่วง หลังจากไม่พบหญิงชราที่ห้องจึงเดินออกตามหา
“มาท�ำอะไรตรงนี้คะ”
“ย่าแค่มาตามหาเจ้าวิน”
“พี่วินกลับมาได้ครู่ใหญ่แล้วค่ะ”
สาวน้อยประคองหญิงชราไปอย่างระวัง แต่กอ่ นจะเข้าไปในห้องนอน
ตัวเอง ดวงตาก็เกิดเปลี่ยนใจ
“พลอย ย่าอยากไหว้พระให้สบายใจ”
พลอยแก้วเข้าใจความต้องการ เธอจึงพาดวงตามายังห้องทีห่ ญิงชรา
ใช้ไหว้พระสงบจิต รวมทั้งเก็บของสะสม
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พระพุทธรูปบนโต๊ะหมูบ่ ชู าสีทองอร่าม ดวงเนตรมองต�่ำ โอษฐ์แย้ม
สรวล ราวกับจะบอกให้อย่าร้อนใจกับเรื่องร้ายใดๆ ดวงตาจุดเทียนแล้ว
พนมมือเพื่อให้ใจนิ่งได้เหมือนจิตพระพุทธองค์
“ย่าฝันร้าย พลอย” ในที่สุดคนแก่กว่าก็เปรยออกมา
“ฝันอะไรเหรอคะคุณย่า” เด็กสาวถาม
“ฝันว่าวินก�ำลังจะบวช ย่าก�ำลังใช้กรรไกรปลงผมให้นาค”
“มันน่าจะเป็นฝันดีไม่ใช่เหรอคะ”
“ใช่ แต่แล้วจู่ๆ ก็มีพายุแรง และมีชายในชุดทหารโบราณหน้าตา
โหดเหีย้ มปรากฏตัวพร้อมดาบในมือ ไม่พดู พร�ำ่ ท�ำเพลง เขาก็ใช้ดาบเล่มนัน้
ฟันวินขาดเป็นสองท่อน” ดวงตาพนมมือไหว้ หวังให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง
ไม่ให้ฝันร้ายนั้นเป็นจริง
“หนูว่าเรื่องแบบนี้ไม่มีทางเป็นไปได้หรอกค่ะ”
“นั่นสินะ”
ดวงตาขยับตัวลุกขึน้ พลอยแก้วเข้าไปประคองอีกครัง้ ขณะก�ำลังจะ
เดินออกจากห้อง กลับมีสงิ่ หนึง่ สะท้อนแสงไฟแยงตาจนหญิงชราต้องหยุด
และหันไปมอง หัวใจที่เงียบสงบบัดนี้เต้นระรัวราวกับเสียงกลองศึก
ดาบเล่มนั้นมัน...
“นั่นอะไรยายพลอย” เธอถาม มองกล่องแก้วไม่วางตา
“อ๋อ นั่นดาบที่พี่วินประมูลมาได้ค่ะ”
ดวงตาแข้งขาอ่อน แทบล้มลงตรงนั้น
“ว้าย! คุณย่า” พลอยแก้วตกใจ ร้องเรียกให้ใครทีอ่ ยูแ่ ถวนัน้ มาช่วย
“แล้ว...มันมาอยู่ในห้องนี้ได้ยังไง” หญิงชราเสียงสั่น
“พี่วินได้มาจากฮ่องกง หนูเลยให้อนงค์มาเก็บไว้ที่ห้องนี้ค่ะ”
อนงค์และแช่มเข้ามาหาด้วยความตกใจและรีบช่วยพลอยแก้วพยุง
ร่างดวงตาอีกแรง
“คุณท่าน” ทั้งสองร้องเสียงหลง
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“มัน...มันไม่ควรอยู่ที่นี่” ดวงตาพร�ำ่ พูด
“พาคุณท่านกลับห้องไปก่อนดีกว่าค่ะคุณพลอย” แช่มบอก
ดวงตาไร้เรี่ยวแรง ภาพของดาบที่ทหารคนนั้นฟันร่างชวินขาดกับ
ดาบที่อยู่ในห้องพระของเธอ...
มันเหมือนกันไม่มีผิด

ชวินถูกปลุกแต่เช้าตรู่ แม้จะมีอาการเมาค้าง แต่เมื่อเห็นสีหน้ากังวล

ของเอกลิขิต ก็ท�ำให้ชายหนุ่มจ�ำต้องยอมดีดตัวลุกออกจากเตียงนุ่ม โยน
เงินให้สองสาว และบอกให้เลขาฯ หนุ่มจัดการไปส่งพวกเธอกลับบ้านเสีย
น�้ำจากฝักบัวรดสาดร่างเปลือยเปล่า นึกถึงเรื่องเมื่อวาน หลังจาก
กลับมาถึงเมืองไทย เขาตัดสินใจไปผับหรูพร้อมดื่มกินอย่างสบายอารมณ์
เหตุเพราะได้ขัดขวางความตั้งใจของใครบางคน
สะใจไม่น้อยที่ได้เห็นมาลัยทองมีสีหน้าผิดหวังจากการประมูล สุรา
ในผับรสชาติดีกว่าทุกครั้ง หลังจากนั้นภาพทุกอย่างก็เลือนราง จ�ำได้ว่า
ผู้หญิงสองคนที่เจอเมื่อคืนตามมาเล่นบทรักถึงเตียง ส่วนเจ้าดาบโบราณ
คร�่ำคร่านั่นก็ให้เอกลิขิตเอาไปไว้ในห้องเก็บของ
นานพอสมควรกว่าคุณชายของบ้านจะเสด็จลงมา ชวินแต่งกายด้วย
ชุดล�ำลอง เดินเข้ามาร่วมโต๊ะอาหารซึ่งดวงตาและพลอยแก้วนั่งรออยู่ก่อน
แล้ว
“เอกบอกว่าคุณย่าอยากพบผมด่วน” เขาท� ำเสียงเป็นเชิงประชด
ประชันที่ถูกปลุกในวันหยุด
“ดาบนั่น วินเอามาจากไหน” ดวงตาถามเข้าประเด็น
“ดาบ?” ชวินครุ่นคิดก่อนร้องอ๋อ “ประมูลมาครับ คุณย่ามีอะไร
หรือเปล่า”
“เอาตรงๆ นะวิน ย่าไม่สบายใจที่เห็นดาบเล่มนั้น มันเหมือนกับมี
อะไรบางอย่างเป็นลาง”
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“ยังไงครับ” ชวินถาม แต่กลับสนใจการเติมน�ำ้ ตาลลงในถ้วยกาแฟ
“ย่าฝันว่าวินโดนดาบฟันตัวขาดสองท่อน พอตื่นมาก็พบว่าเจ้าดาบ
เล่มนั้นมันอยู่ในห้องสะสมของย่าเสียแล้ว”
คราวนี้ชวินหันขวับไปยังเอกลิขิต
“เอ่อ...พวกเราเห็นว่ามันเป็นของเก่าและราคาแพง จึงขออนุญาต
คุณพลอยฝากไว้ที่นั่นก่อน ดีกว่าไปอยู่ในห้องเก็บของ”
“นายขัดค�ำสัง่ ฉัน” ชวินเอ่ยเสียงเบา แต่ดวงตาก็เรียกชือ่ ให้เขาตัง้ ใจ
ฟังสิ่งที่เธอเป็นห่วง
“จะไว้ทไี่ หนมันไม่สำ� คัญหรอกวิน เพียงแต่ยา่ คิดว่าความฝันมันก�ำลัง
บอกอะไรบางอย่างกับย่ามากกว่า”
“ครับ” เขาเปลี่ยนสีหน้ามาตั้งใจฟัง
“ย่าว่าวินอาจก�ำลังมีเคราะห์ เพราะฉะนั้นช่วงนี้อย่าได้ออกไปไหน
จนกว่าย่าจะปรึกษาหลวงพ่อที่วัดเสร็จก่อน”
“ท�ำไมต้องปรึกษาพระด้วยล่ะครับ”
“ย่าอยากให้วินได้บวช อย่างน้อยสักเจ็ดวันก็ยังดี เผื่อจะท� ำให้
เคราะห์ที่ย่าฝันถึงบรรเทาเบาบางลงได้บ้าง”
ชวินกลอกตาพร้อมกับถอนหายใจแรง “ไปกันใหญ่แล้วคุณย่า
คุณย่าฝันร้ายเอง แต่คนที่ซวยกลับเป็นผมงั้นเหรอ”
“การบวชไม่ใช่ความซวย” ดวงตาเถียง
“แต่นนั่ แหละ มันท�ำให้ชวี ติ ผมล�ำบากขึน้ คุณย่าก็เห็นว่าแต่ละวันผม
แทบไม่ได้อยู่เป็นที่ ให้ผมไปอยู่ในวัดตั้งเป็นอาทิตย์ไม่มีทาง”
“ถือว่าย่าขอร้อง บวชเพื่อย่าไม่ได้เหรอ”
“คุณย่า อย่าท�ำให้ผมล�ำบากใจสิครับ”
เกิ ด ความเงี ย บขึ้ นกลางโต๊ ะ อาหาร จนพลอยแก้ ว ต้ อ งรี บ แก้
สถานการณ์
“เอางี้ไหมคะคุณย่า หนูว่าเรายังไม่ต้องคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริง
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จนกว่าเราจะไปคุยกับหลวงพ่อที่วัดก่อน ส่วนพี่วิน ช่วงนี้ถ้าไม่รบกวน
เกินไปก็อย่าเพิ่งออกไปไหนดีไหมคะ”
ค�ำพูดเด็กสาวค่อยน่าฟังขึ้นหน่อย อย่างว่า คนอย่างชวินไม่ชอบให้
ใครมาบังคับกะเกณฑ์
“ก็ได้นะ”
“งั้นเดี๋ยวสายๆ เราออกไปหาหลวงพ่อกันนะคะ ถือโอกาสถวาย
สังฆทานด้วย” พลอยแก้วชวนหญิงชรา แต่ดวงตากลับยังมองหน้าหลานชาย
อย่างไม่สบายใจ
“วิน สิง่ ทีย่ า่ ร้องขอมันอาจจะท�ำให้หลานร�ำคาญบ้าง ย่าขอโทษนะลูก
แต่จงรู้ไว้เถอะว่าที่ย่าท�ำไปทั้งหมดเพราะย่าเป็นห่วง”
ชวินถอนหายใจและเอือ้ มไปกุมมือดวงตา “ผมรู้ครับ คุณย่าไม่ต้อง
เป็นห่วงผมมากขนาดนั้น ผมเอาตัวรอดได้ ส่วนเรื่องบวช ผมสัญญาครับ
ว่าถ้ามีเวลาผมจะท�ำตามที่คุณย่าต้องการ”
คนเป็นย่ายิ้มเจื่อน ก่อนจะบอกว่าเธออิ่มแล้ว พลอยแก้วและอนงค์
จึงประคองพาเธอออกจากห้องอาหาร ชวินถอนหายใจแรงทันที
“ให้ตายสิเอก คุณย่าท่านเป็นอะไรมากมายหรือเปล่าเนี่ย ฉันคือ
พระเอกหนังแอกชันสุดเท่ แต่พอกลับเข้ามาบ้านเมื่อไหร่ไม่ต่างอะไรจาก
ลูกแหง่ในหนังไทยที่ต้องอยู่ในสายตาคุณย่าตลอด” หนุ่มหล่อบ่นเป็นชุด
พลางหยิบขนมปังมาเคี้ยวตุ้ยๆ ด้วยความโมโห
“ท่านก็เป็นห่วงนายเป็นธรรมดาครับ ประกอบกับฝันร้าย คงกลัวว่า
มันจะเป็นจริง”
“จะเอาอะไรกับความฝัน ฉันเคยฝันว่าได้อึ๊บกับเชื้อพระวงศ์ยุโรป
ยังไม่เห็นเป็นจริงเลย”
“แต่นายก็ควรเอาใจท่านเสียหน่อยนะครับ อย่างน้อยสองสามวันนี้
ก็ควรอยู่บ้าน ส่วนเรื่องนัดกับคุณมาลัยทองวันนี้ผมเลื่อนให้ก็ได้”
“เดี๋ยวนะ” ชวินหูผึ่ง “วันนี้ฉันมีนัดกับใครนะ”
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“สองทุ่มกับคุณมาลัยทองที่ตึกริมน�ำ้ เจ้าพระยา แต่ผมว่าทางที่ดีเรา
ควรเลื่อนนัดไปก่อน เพราะคุณท่านอาจจะไม่สบายใจ”
“ไม่ต้องเลื่อน ฉันจะไปหายายนั่น ฉันไม่มีปัญหาอะไร”
“แต่ว่า...”
ชวินหันมามองหน้าเอกลิขิตอย่างเอาเรื่อง “หรือนายมี”
“ไม่มีครับ” เขาตอบเสียงอ่อย ในฐานะลูกน้องใครจะไปกล้าหือ
เจ้านายได้
“ความจริงวันนีก้ เ็ ป็นวันหยุด และพวกนายก็ทำ� งานแบบไม่ได้พกั เลย
มาหลายวันแล้ว เพราะฉะนั้นไปพักเถอะ ฉันอนุญาต”
เอกลิขิตยังท�ำหน้างงๆ “ยังไงครับ”
“ไอ้เจ้าโง่ ก็ให้กลับไปหาครอบครัวบ้าง ส่วนเรือ่ งธุระของฉัน ฉันจะ
จัดการเอง”
“มันจะดีเหรอครับนาย”
“ดีสิ คนอื่นๆ ก็จะได้พักไปด้วย คุณย่าจะได้เข้าใจว่าฉันไม่ได้ออก
ไปไหน สบายใจกันทัง้ สองฝ่าย” ชวินยักไหล่พร้อมยกถ้วยกาแฟขึน้ จิบอย่าง
สบายอารมณ์
“ไม่ตอ้ งพูดมาก ตกลงตามนี้ อ้อ และไม่ตอ้ งกลัวว่าฉันจะถูกแม่ลเิ ก
อะไรนั่นฆ่าข่มขืนหรอกนะ”
เขาเอ่ยติดตลกส่งท้ายก่อนจะเดินขึน้ ไปยังห้องตัวเอง โดยมีเอกลิขติ
มองตามอย่างไม่สบายใจนัก

ฝนตั้งเค้าตั้งแต่บ่ายลามมาจนถึงเย็น เมฆสีดำ� จับเอาดวงตะวันไปขัง
จนไม่รู้ว่ามันตกดินไปเมื่อไร ม่านน�้ำคลี่คลุมไปทั่ว ที่โรงรถของคฤหาสน์
ชวินเดินลับๆ ล่อๆ อยูน่ าน เมือ่ เห็นว่าทางสะดวกเขาก็กดรีโมตเพือ่ เปิดรถ
คันงาม แต่ยังไม่ทันได้ก้าวเข้าไป เขาก็ถูกเรียกจากข้างหลัง
“เดี๋ยว พี่วินจะไปไหน”
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ชายหนุม่ ท�ำหน้าเซ็งเมือ่ ถูกจับได้ ค่อยๆ หันไปมอง พบว่าเป็นหลาน
สาวบุญธรรมของย่า
“ยายพลอย มาท�ำอะไรตรงนี้”
“พี่วินยังไม่ตอบพลอยเลยว่าจะไปไหน เราคุยกันว่าช่วงนี้ไม่ให้พี่วิน
ไปไหนไม่ใช่เหรอคะ”
“โธ่ เข้าใจพี่หน่อยสิ จะให้พี่เชื่อความฝันบ้าบอของคุณย่าได้ยังไง พี่
เป็นนักธุรกิจนะ ถ้าไม่ออกไปติดต่อธุรกิจด้วยตัวเองอาจจะเสียหายได้ และ
เธอก็บอกพี่เองนี่ว่า หลวงพ่อท่านบอกว่าดวงพี่ไม่ได้แย่จนถึงขั้นเลือดตก
ยางออก”
เมือ่ เช้าหลังจากพลอยแก้วและดวงตาไปพบเจ้าอาวาสทีด่ วงตานับถือ
แม้ทา่ นจะบอกว่าดวงของชวินไม่ได้ถงึ ฆาตเหมือนในความฝัน แต่กอ็ าจเกิด
เรือ่ งไม่คาดคิดกับตัวเขาได้ หลวงพ่อได้มอบของมงคลให้เขาสวมใส่ แต่เมือ่
พิจารณาดูที่คอ ชวินก็ไม่ได้สวมสร้อยพระที่ดวงตาตั้งใจมอบให้
“แล้วท�ำไมพี่ไม่ใส่พระ”
“พรุ่งนี้ค่อยใส่ก็ได้” ชายหนุ่มพูดเลี่ยง
“พี่วินคะ คุณย่าจะสบายใจกว่านี้ถ้าพี่วินห้อยพระที่ท่านตั้งใจน�ำมา
ให้ และอยู่ในห้องไม่ออกไปไหน”
“ไม่เห็นยาก พลอยก็ไปบอกย่าว่าพี่ดูหนังอยู่ในห้อง ไม่ออกไปไหน
นะๆ” เขาท�ำเสียงอ้อนเด็กสาว
พลอยแก้วถอนหายใจ “แล้วพีเ่ อกอยูไ่ หนคะ” เด็กสาวถามเมือ่ ไม่เห็น
บอดีการ์ดของเขา
“อ๋อ พีใ่ ห้ไปรอทีบ่ ริษทั แล้ว ถือว่าพีข่ อร้องนะพลอย ช่วยเก็บเรือ่ งนี้
เป็นความลับด้วยละกัน แล้วพี่ก็จะเก็บความลับของพลอยไว้ด้วย”
พลอยแก้วตกใจ “ความลับอะไรคะ พลอยไม่ได้ท�ำอะไรผิด”
“อย่าคิดว่าพี่ไม่รู้ ช่วงนี้เธอติดโทรศัพท์ นี่คงมาแอบโทร. หาใคร
แถวนี้ละสิ อ๊ะๆ หรือว่าพลอยแก้วของคุณย่ามีแฟนแล้ว”
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ชวินยิ้มหวานแต่แววตาเจ้าเล่ห์ชัดเจน พลอยแก้วหลบตาทันทีแล้ว
ถอยห่างจากตัวรถ
“ถ้าอย่างนั้นก็ขับรถดีๆ นะคะ ฝนตกถนนอาจจะลื่น” เด็กสาวไม่มี
ทางเลือก ยอมให้ชายหนุม่ โบกมือลาอย่างเริงร่าและขับรถคันงามฝ่าสายฝน
ไป
ชวินเปิดเพลงเสียงดังเพื่อกลบเสียงฟ้าคะนอง วันนี้ได้ขับรถเองก็
สนุกไปอีกแบบ เอกลิขติ และคนอืน่ ๆ คงได้พกั กลับบ้านไปแล้ว ส่วนเขาจะ
เริ่มปฏิบัติการยั่วประสาทผู้หญิงร้านขายของเก่าต่อ
เมือ่ ครึง่ ชัว่ โมงก่อนมาลัยทองติดต่อมาอีกครัง้ แม้ฝนจะตกหนัก แต่
หญิงสาวก็ยนื ยันว่าจะไปดินเนอร์กบั เขาให้ได้ แถมยังถามว่าชวินเก็บรักษา
ดาบโบราณนั้นไว้ดีหรือไม่ โถ...แม่คุณ คงอยากได้มันจนตัวสั่น ดี แบบนี้
ทุกอย่างจะได้จบลงง่ายๆ หน่อย ถ้ายายเฉิ่มนั่นยอมเป็นของเขา สิ่งแรกที่
จะท�ำก็คือเดินไปบอกดาราจันทร์ทันทีว่า คนอย่างเขาซื้อผู้หญิงได้ทั้งโลก
แต่ไม่ซื้อคนไฮโซเช่นเธอ
รถยนต์จอดสนิทในลานจอดรถ ด้านนอกยังมีเสียงฝนตกแว่วมา
ชวินเดินผ่านลิฟต์และกดไปยังชั้นบนสุด
บริกรรีบเข้าไปทักทาย ยิง่ เห็นว่าเป็นเศรษฐีหนุม่ ทีค่ นุ้ หน้าก็รบี เอาใจ
แปลกหน่อยที่ไม่เห็นทีมบอดีการ์ดตามหลัง
“โต๊ะอยู่ทางนี้ค่ะ” พนักงานสาวเชื้อเชิญให้เข้าไปด้านในสุดอันเป็น
ท�ำเลที่เห็นทิวทัศน์ของกรุงเทพมหานครได้เกือบรอบทิศ โต๊ะสีขาวมีสุภาพ
สตรีนั่งรอก่อนแล้ว เธอลุกขึ้นเมื่อชายหนุ่มไปถึง
“ฉันนึกว่าคุณไม่มาเสียแล้ว” มาลัยทองทัก วันนีเ้ ธอแต่งตัวสวยด้วย
เดรสสีขาว สวมเครือ่ งประดับและหิว้ กระเป๋าทีท่ �ำจากเงินดูแวววาวสะท้อน
แสงไฟในร้านได้เป็นอย่างดี
“ในเมื่อคุณยังสู้ จะให้ผมถอยได้ยังไง” เขาเอ่ยพร้อมกับเชิญเธอนั่ง
หางตาแลมองวงหน้าที่ผ่านการแต่งแต้มเครื่องส�ำอาง
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“วันนี้คุณสวยนะ ไม่เหมือนวันที่เราเจอกันครั้งแรก”
มาลัยทองหัวเราะในล�ำคอ “วันนั้นฉันรีบ เลยไม่ได้แต่งตัว”
หรือไม่ก็เพราะเห็นว่าเขามีประโยชน์ เธอเลยอยากให้เขาประทับใจ
มากที่สุด หรือเรียกสั้นๆ ว่า ‘อ่อย’ นั่นเอง ชวินคิดอย่างรู้ทันเกม
“แปลกดี ฝนตกหนักขนาดนีค้ ณ
ุ ก็ยงั จะอยากนัดกับผมอีก อยากเจอ
ผมมากเหรอครับ” เขายิ้มยั่ว
“ช่างเถอะน่า เอาเป็นว่าฉันไม่ลำ� บากที่จะมากับคุณ” มาลัยทองเอ่ย
อย่างไม่พอใจนัก แค่ไม่กี่นาทีทพี่ บกัน อีตานีก่ ็พูดมากและจับผิดเธออยู่ได้
ถ้าไม่ใช่เพราะดาบชาตรี ไม่มีวันเสียหรอกที่คนอย่างเธอจะมานั่งเสวนากับ
เศรษฐีขี้เก๊กอย่างเขา
แต่เมื่อไม่มีทางเลือก เธอต้องท่องเพียงว่า ‘อดทน’ เท่านั้น

เมือ่ เห็นปลายดาบเงินจ่อมาทีร่ า่ งของหลานชาย ดวงตาก็ไม่รอช้า ลาก

สังขารตัวเองเข้าไปบัง เธอยอมตายเสียดีกว่าที่จะเห็นชวินโดนปลิดชีพไป
ต่อหน้าต่อตา
“อย่า อย่าท�ำอะไรหลานฉัน”
บุรษุ ผูน้ นั้ ไม่สนสิง่ ใด กลับบีบคอยกเธอจนตัวลอยแล้วเหวีย่ งร่างเธอ
ไปให้พน้ ทาง หญิงชราปวดระบมไปทัว่ มองไปยังสองหนุม่ แสงสะท้อนของ
ดาบแยงตา ชายหน้าเหี้ยมกวัดแกว่งดาบและเหวี่ยงเข้าฟันคอชวินทันที
“ไม่!”
หญิงชราส�ำลักจนไอออกมาพร้อมกับลืมตาขึ้น อาการเหนื่อยหอบ
จากในฝันตามมาถึงบนเตียง น�้ำหูนำ�้ ตาไหล เหงือ่ ผุดพราวทัว่ ตัว มือยังขย�ำ
ผ้าห่มไว้แน่น จ�ำได้ว่าหลังจากไปวัด บ่ายๆ เธอก็รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว
พลอยแก้วจึงให้กนิ ยาและนอนพัก ก่อนจะผล็อยหลับไปท่ามกลางเสียงฝน
และฟ้าค�ำราม
“แค็กๆ พลอย อยูท่ นี่ ไี่ หม” เธอตะโกนเรียกหลานสาวทีน่ อนอยูห่ อ้ ง
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ข้างๆ แต่กไ็ ร้เสียงตอบกลับ ดวงตาจึงรวบรวมเรีย่ วแรง เดินออกจากห้อง
ไปอย่างล�ำบาก
เจ้าของร่างท้วมยืนหลังโก่งอยู่หน้าห้องของชวิน ดวงตาเคาะประตู
ปากก็ตะโกนเรียกเจ้าของห้อง
“วิน เปิดประตูให้ย่า ย่าฝันร้าย” คนแก่อย่างเธอไม่ได้อยากรบกวน
หลานชาย แต่เพราะฝันร้าย จึงเป็นห่วงไม่อยากให้เขาเป็นอะไร
“คุณย่า” พลอยแก้วปรากฏตัวด้วยสีหน้าตกใจ มือยังคงถือโทรศัพท์
“หนูว่าเรารีบกลับเข้าห้องดีกว่า”
“ไม่ วินอยู่ไหน”
“พี่วินก็อยู่ในห้องแหละค่ะ คงจะดูหนัง หรือไม่ก็คง...หลับไปแล้ว”
พลอยแก้วเอ่ยเท่าที่จะนึกได้
“ฉันต้องเห็นหน้าหลานฉันก่อน” คนแก่ดื้อดึง
“หนูว่าคุณย่ากลับไปนอนดีกว่า เดี๋ยวหนูจะบอกให้พี่วินไปหาที่ห้อง
ดีไหมคะ” เด็กสาวประคอง แต่ดวงตากลับสะบัดแขน
“ไม่ ย่าจะรอวินอยู่หน้าประตูนี่”
พลอยแก้วเม้มปาก อารมณ์วัยรุ่นพลุ่งพล่าน บางทีเธอก็ไม่เข้าใจ
ในสิ่งที่ดวงตากังวลหนักหนา
“เอาตรงๆ นะคะคุณย่า พี่วินไม่อยู่ในห้อง เขาออกไปธุระข้างนอก
ตั้งแต่หัวค�่ำแล้วค่ะ”
หญิงชรานัยน์ตาสั่นระริก นึกห่วงหลานชายทันที “ท�ำไม ท�ำไมถึง
เป็นแบบนี้ ท�ำไมไม่เคยเชื่อฟังกันเลย”
“คุณย่า ถ้าคุณย่าไม่รู้เรื่องมันก็ไม่เป็นอะไรแล้ว”
“ย่าต้องไปตามหาวิน เขาก�ำลังได้รับอันตราย” ดวงตาเสียงสั่นเทา
“แต่หนูว่า...”
“อย่าขัดค�ำสัง่ ย่า พลอยแก้ว สัง่ ให้คนเอารถออก ย่าจะไปตามหาวิน”
เมื่อโดนสั่ง พลอยแก้วก็ยากจะปฏิเสธ เธอรับค�ำสั่งพร้อมกับเดิน
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ออกมา บางทีการรอมชอมก็ไม่แก้ปัญหาเท่ากับการปะทะ ออกไปลากชวิน
กลับบ้านก็ดีเหมือนกัน ถ้าชวินไม่กลับ ดวงตาคงไม่หลับไม่นอนแน่ๆ
รถคั นงามแล่ น ออกจากประตู รั้ ว คฤหาสน์ มุ ่ ง ไปตามถนน ฝน
กระหน�่ำจนต้นไม้ใหญ่ข้างทางหลุบลงราวกับคนยืนเศร้า แต่กระนั้นหญิง
ชรากลับไม่หวั่นเกรง สายตายังมองไปด้านหน้า ที่ปัดน�้ำฝนต้องท�ำหน้าที่
อย่างหนักเพราะเม็ดฝนยังโปรยปรายใส่กระจกรถอย่างไม่ปรานี
นายเชิด คนขับรถมองผ่านกระจกมองหลังอย่างหวัน่ ๆ เขาพยายาม
เตือนผู้เป็นนายไม่ให้ออกไปไหนเพราะอยากให้ฝนหยุดเสียก่อน แต่หญิง
ชราก็ไม่ยอม เธอหัวเสียและต้องการตามหาหลานชายตอนนี้ให้ได้
“ตกลงเราจะไปที่ไหนครับ” เชิดถามท่ามกลางความเงียบ
“ไปทีบ่ ริษทั ก็ได้คะ่ เมือ่ กีพ้ ลอยโทรศัพท์ไปหา พีว่ นิ บอกว่าอยูท่ นี่ นั่ ”
พลอยแก้วบอกตามจริง
“ก็ในเมื่ออยู่ที่นั่นแล้ว เราจะไปตามหาคุณวินท�ำไมล่ะครับ”
“อย่าถามมากเชิด ขับรถพาฉันไปหาหลานชายฉันก็พอ” ดวงตาตัด
ความร�ำคาญ คนขับจึงได้แต่ผงกหัวรับทราบ
พลอยแก้วเม้มปาก หยิบโทรศัพท์ออกมาแชตเล่นตามประสาวัยรุ่น
คนอายุน้อยอย่างเธอแม้จะอยู่กับดวงตามานาน แต่บางทีก็ไม่ค่อยเข้าใจ
สิ่งที่หญิงชราท�ำนัก ยังดีที่มีคนรับฟังทางโลกโซเชียลบ้าง
เอี๊ยด!
เสียงรถเบรกดังสนั่น พลอยแก้วร้องเสียงหลง รีบคว้าตัวดวงตาที่
เซไป เคราะห์ดีที่ไม่มีใครเป็นอะไร
“เกิดอะไรขึ้นคะลุงเชิด”
ชายชราเปิดไฟเลี้ยว เพ่งมองผ่านม่านฝนนอกรถ
“มีรถปาดหน้าเราครับ”
“แล้วชนหรือเปล่า” พลอยแก้วถาม
“ยังครับ”
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ก๊อกๆ...
เสียงเคาะกระจกดังขึ้น ดวงตาและพลอยแก้วเห็นเงาด�ำของคน
มากกว่าสามคนอยู่นอกรถ

๔

ค�ำอธิษฐาน

ของเหลวสีแดงในแก้วใบงามสะท้อนแสงไฟระยิบระยับราวกับ

อัญมณีมคี า่ หนุม่ หล่อทีน่ งั่ อยูก่ บั หญิงสาวทีโ่ ต๊ะมุมในสุดยิม้ ยืน่ มือไปหยิบ
แก้วไวน์ขึ้นมาจิบอย่างสบายใจ
“รสชาติดีทีเดียว คุณลองดื่มสิ” เขาบอก
“ฉันไม่ดมื่ เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์” หญิงสาวสูดลมหายใจ เธอบอกเขา
เป็นรอบทีส่ บิ เห็นจะได้ แต่ดเู หมือนเศรษฐีหนุม่ ขีเ้ ก๊กคนนีจ้ ะไม่สนใจ ยังคง
ยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล
“คุณคิดว่าผมเป็นยังไงบ้างครับ คุณมาลัยทอง” อยู่ดีๆ เขาก็อยาก
ถามความเห็นเธอ
“ก็...หล่อ และรวย ฉันช่างได้รับเกียรติเหลือเกินที่ได้มากินข้าวเย็น
กับคุณในสถานทีโ่ รแมนติกเช่นนี”้ มาลัยทองตอบและปัน้ สีหน้าอย่างจริงใจ
เต็มขั้น ได้ผล...เขายิ้มกริ่มอย่างภูมิใจ ทั้งที่ใจจริงเธออยากจะชี้หน้าและ
แหกปากดังๆ ว่าตัวเองช่างโชคร้ายเสียนีก่ ระไร แล้วบรรยากาศโรแมนติก
มันใช่เสียที่ไหน ด้านนอกฝนตกฟ้าผ่าโครมครามราวกับโลกจะถล่ม
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“หลงเสน่ห์ผมแล้วละสิ แต่อย่ามายั่วผมให้ยาก คุณมันท�ำให้ผม
ขยาดผู้หญิงธรรมดา” เขาเอ่ยพร้อมกับส่งสายตาให้เธอ
‘แหวะ...ให้ตายสิ อีตานีห่ ลงตัวเองชะมัด’ หญิงสาวกลอกตามองบน
“ตกลงเรือ่ งดาบ คุณจะยอมขายให้ฉนั ได้หรือยัง” มาลัยทองวกกลับ
มาเรื่องของเธอบ้าง
“ผมชักอยากรู้เสียจริง ท�ำไมคุณถึงอยากได้ดาบโบราณนัน่ นัก ชือ่ ก็
ดูลิเกอย่างกับดาบฟ้าฟื้น จะเอาไปให้ขุนแผนหรือไงจ๊ะ”
มาลัยทองพยายามคุมสติไม่ให้ฉุนเฉียวไปตามแรงยั่วยุของเขา “นั่น
มันไม่ใช่ดาบฟ้าฟื้นของขุนแผน”
“ถ้าอย่างนั้นมันดาบอะไรล่ะ ในฐานะที่คุณท�ำธุรกิจของเก่าลองบอก
ผมทีสิ ผมจะได้รู้ว่าคุณสนใจและอยากได้มันจริงๆ” เขาลองภูมิ
“นั่นเขาเรียกว่าดาบเมือง หรือว่าดาบของทางล้านนา ถ้าดูจากที่เห็น
น่าจะสร้างในสมัยอยุธยา ลักษณะเป็นแบบหลูบเงินทั้งด้ามและฝัก ส่วน
ใบดาบน่าจะเป็นปลายใบข้าว แต่ฉนั ยังไม่ได้ลองจับของจริง คงตอบได้แค่น”ี้
ชวินพยักหน้า เข้าใจว่ามาลัยทองคงศึกษามาพอสมควร
“คุณได้เอาออกจากกล่องมาดูหรือยังล่ะ” เธอถามเขาต่อ
ชายหนุม่ ยักไหล่ ก่อนจะเสไปเรือ่ งอืน่ เสีย “คุณนีใ่ จร้ายจัง ผมก�ำลัง
คุยเรื่องของเรา ดันวกกลับมาเรื่องอาวุธอีกแล้ว มันไม่เหมาะกับสาวสวย
นะครับ”
“วันก่อนคุณบอกว่าฉันไม่สวย” หญิงสาวดักคอ
“ก็วันนั้นคุณไม่ได้แต่งตัว แต่พอวันนี้ผมว่าคุณเองก็ไม่ต่างอะไรกับ
นางเอก ที่ควรคู่กับพระเอก...เช่นผม”
เขาท�ำเสียงหล่อ แต่หญิงสาวอยากวิ่งหนีไปไกลๆ เธอไม่ใช่ผู้หญิง
ทัว่ ไปทีจ่ ะมาหลงคารมหนุม่ ทีม่ คี ารมจีบหญิงแบบสะเหล่อๆ มุกแบบนีเ้ ชิญ
ไปใช้กับพวกนางเอกโลกสวยเถอะย่ะ
ก�ำลังจะอ้าปากเถียงเขาตามนิสัย เสียงโทรศัพท์ของเขาก็ดังราวกับ
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ระฆังพักยก ชวินยกมือเป็นเชิงขออนุญาตรับสาย
“มีอะไรอีกยายพลอย” เขาถาม ชั่วโมงก่อนน้องสาวโทร. มาถามว่า
เขาอยู่ที่ท�ำงานจริงหรือ เพราะดวงตาอยากรู้ ชวินโกหกไปว่าใช่
“พี่วินคะ ช่วยพวกเราด้วย”
เขาถอนหายใจ ก�ำลังคิดว่าคนเป็นย่าจะมาไม้ไหน ปวดหัว ไม่สบาย
ฝันร้าย อะไรก็ได้ที่ต้องท�ำให้เขากลับไปให้เร็วที่สุด
“อะไรอีก นี่เธอโกหกคุณย่าไม่ส�ำเร็จเหรอยายพลอย คอยดู พี่จะ
ฟ้องคุณย่าเรื่องที่เธอติดโทรศัพท์เพราะคุยกับ...”
“พวกเราโดนใครไม่รู้จับตัวมาค่ะ”
ชวินชะงัก สีหน้าจริงจังขึ้นมาทันที “ว่าไงนะ”
มาลัยทองหันไปมองหน้าเขา ยังเดาไม่ถูกว่าเกิดอะไรขึ้น
“พลอยกับคุณย่าโดนรถคันหนึง่ ปาดหน้า แล้วพวกเขาก็จบั เราสองคน
ขึ้นรถมา ส่วนลุงเชิดน่าจะถูกชกจนสลบ”
“แล้วพวกเธอจะออกจากบ้านมาท�ำไมเวลานี้”
“คุณย่าเป็นห่วงพี่ เลยบอกให้เอารถออก ต้องการจะมาที่บริษัท”
ชวินพยายามรวบรวมสติ “นี่เธอไม่ได้โกหกเพื่อให้พี่กลับไปใช่ไหม
พลอย”
“พลอยพูดจริงๆ นะคะ...”
เสียงสั่นๆ ของพลอยแก้วถูกตัดเหมือนโทรศัพท์ในมือถูกแย่ง มี
เสียงใหม่แทรกเข้ามา
“สวัสดีครับคุณชวิน เราต้องการแจ้งให้คุณทราบว่าเรื่องที่เด็กสาว
คนนี้พูดเป็นเรื่องจริง”
“พวกแกเป็นใคร”
“พวกเราก็คือคนที่จับย่าและน้องสาวคุณมาไงล่ะ” เสียงแข็งนั้น
หัวเราะดังก้อง
“ต้องการอะไร”
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“เงินสิบล้าน แลกกับสองชีวิต ไม่เช่นนั้น...”
มีเสียงกรีดร้องของพลอยแก้ว ชวินลุกขึ้นยืนทันที
“ฉันขอคุยกับคุณย่า”
โจรร้ายเงียบไปครู่ ก่อนทีโ่ ทรศัพท์จะเปลีย่ นมือให้หญิงชราได้เจรจา
“วิน ปลอดภัยดีไหมลูก”
“พวกมันท�ำอะไรคุณย่าหรือเปล่า”
“ไม่เลย ย่าสบายดี วินอย่ามาช่วยย่านะ แจ้งต�ำรวจ...” ไม่ทนั ได้พดู ต่อ
เสียงของดวงตาก็เงียบไป
“อ๊ะๆ อย่าบอกเรื่องนี้กับต�ำรวจเด็ดขาด ไม่งั้นคุณก็น่าจะรู้ว่าย่ากับ
น้องสาวคุณจะไม่ปลอดภัย” เขาขู่
“ได้ แล้วฉันต้องท�ำยังไงบ้าง”
“คุณมีเวลาหนึ่งชั่วโมง เตรียมเงินและมาพบพวกเราที่โกดังท่าเรือ”
ปลายสายบอกพิกัด ชวินรับปาก
“มีอะไรหรือเปล่าคุณ” มาลัยทองรีบถามหลังจากนั่งมองเขาคุย
โทรศัพท์อยู่นาน
“ย่ากับน้องสาวของผมโดนใครไม่รู้จับไปเรียกค่าไถ่”
“ตายจริง แล้วเราต้องท�ำยังไง”
“ก็...ไม่ต้องท�ำอะไร” เขาเอ่ยพลางยกแก้วไวน์ขึ้นกระดก
“จะบ้าเหรอคุณ นี่เรื่องคอขาดบาดตายนะ”
“หึ ไม่ต้องตื่นเต้นหรอก แค่ไอ้โจรห้าร้อยที่คิดอยากลองดีกับคน
อย่างผม”
“แต่ฉันว่าเราต้องท�ำอะไรสักอย่าง แจ้งต�ำรวจดีไหม”
“ไม่ต้อง” เขาลุกขึ้นและคว้าแขนหญิงสาว
“อะไร” มาลัยทองหน้าตื่น
“ไหนๆ มาด้วยกันแล้วก็ไปกับผมหน่อย”
“ไปไหน”

หั ส วี ร์

l

61

“ไปสั่งสอนไอ้พวกนั้นเสียบ้าง”
มาลัยทองร้องเสียงหลง ชวินวางเงินไว้บนโต๊ะอาหารแล้วลากแขน
เธอออกไป

ชายหนุ่มล็อกประตูรถทันที ไม่ยอมให้หญิงสาวหนีไปได้

“นี่คุณจะบ้าหรือไง เรื่องแบบนี้จะพาฉันไปด้วยท�ำไม”
“ไม่เห็นเป็นไร เท่ดอี อก เหมือนในหนังไง เราสองคนไปช่วยตัวประกัน
สุดท้ายก็จบแบบแฮปปีเอนดิง” เขายิ้มหวาน
“นี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆ นะคะคุณชวิน ฉันว่าเราควรตั้งสติให้ดีก่อน”
เขาไม่สนค�ำเธอ กลับเดินหน้าเข้าเกียร์ ขับตรงไปตามถนนที่ชื้นแฉะ
รถฉวัดเฉวียนจนมาลัยทองกรีดร้อง รีบควานหาสายเข็มขัดนิรภัยเพื่อรัด
ป้องกันตัวเอง
“คุณชวิน ฉันขอเตือนอีกครัง้ คุณต้องใจเย็นๆ อย่าคิดว่าตัวเองเก่ง
คุณก�ำลังเมาและย่าของคุณก�ำลังตกอยูใ่ นอันตราย คุณลองโทร. กลับไปหา
พวกเขาอีกครั้งเถอะ”
ชวินถอนหายใจ แต่ดีหน่อยที่ยอมกดโทรศัพท์ไปหาพลอยแก้ว
พลันก็มีสายฟ้าฟาดลงตรงต้นไม้ใหญ่ข้างทาง ทั้งสองสะดุ้งโหยง
ชวินเบรกรถตัวโก่ง
“เป็นอะไรหรือเปล่า” เธอหันไปถาม ชายหนุ่มจอดรถและก้มหา
โทรศัพท์ที่หลุดมือ
“บ้าเอ๊ย!” เขาสบถ พยายามโทร. ไปหาพลอยแก้วอีกหลายครัง้ ทว่า
อสุนบี าตเมือ่ ครู่แผลงฤทธิ์ พายุฝนฟ้าคะนองท�ำให้สญ
ั ญาณการติดต่อทาง
โทรศัพท์ขัดข้อง
“ฉันว่าเราควรบอกให้คนอืน่ รูเ้ รือ่ งก่อนดีไหม นีม่ นั โจรเรียกค่าไถ่นะ”
ชวินหันขวับด้วยความโมโห
“โจรแล้วไง พวกมันยังไม่รจู้ กั ผมดีพอ คุณคอยดูละกัน ในประเทศนี้
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ไม่มีใครท�ำอะไรผมได้หรอก”
เขาขบกรามแน่นพร้อมกับเหยียบคันเร่ง รถคันงามฝ่าสายฝนโดย
ไม่หวั่นเกรงสิ่งใด

หลอดไฟเหนือหัวแกว่งตามแรงลมทีพ่ ดั มาจากด้านนอก ท�ำให้เงาของ

วัตถุที่ถูกกระทบเคลื่อนไหวโยกไปมา พลอยแก้วใจคอไม่ดี เธอกอดกับ
หญิงชราแน่น ขณะทีส่ ายตาก็พยายามค้นหาช่องทางหนีเพือ่ ความปลอดภัย
“คุณย่า ใจเย็นๆ ไว้นะคะ พีว่ นิ ต้องมาช่วยพวกเราได้แน่ๆ” คนอ่อน
กว่าพยายามปลอบ มั่นใจว่าระดับชวินไม่ปล่อยให้ญาติผู้ใหญ่คนเดียวของ
ตัวเองเป็นอะไรแน่
เธอไม่นา่ ตามใจให้ดวงตาออกมาตามหาชวินเลย มันกลับเป็นช่องทาง
ให้ผไู้ ม่หวังดีจบั ตัวเธอและหญิงชรามาเป็นข้อต่อรองในการแลกกับเงินล้าน
“ตัวสั่นเป็นลูกนกเลยนะน้องสาว ไม่เป็นไรหรอก หากไอ้ชวินมันไม่
ตุกติก เธอกับยายแก่นกี่ ป็ ลอดภัย” ชายฉกรรจ์หนึง่ ในห้าเอ่ยขึน้ มา เขาอัด
บุหรีเ่ ข้าเต็มปอดก่อนจะพ่นเป็นทางยาว กลิน่ เหม็นจนเด็กสาวต้องเบือนหน้า
หนี “แต่ถ้ามันตุกติก ไอ้ชวินนั่นแหละที่จะต้องตาย”
“อย่า พวกแกจะท�ำอะไร” ดวงตาเบิกตาโพลงเพียงแค่ได้ยินว่าพวก
โจรอาจจะท�ำร้ายชวิน “พวกแกท�ำฉันเถอะ แต่อย่าท�ำอะไรหลานฉัน”
ไม่พูดเปล่า หญิงชรายังสะบัดตัวปรี่จะเข้าไปอ้อนวอนกลุ่มคนร้าย
โจรสะดุง้ และหันปืนมาทางหญิงชราเพือ่ ป้องกันตัวทันที พลอยแก้วรีบเข้าไป
ประคอง
“อย่าค่ะคุณย่า ไม่มีใครท�ำอะไรใครทั้งนั้น คุณย่าอยู่นิ่งๆ ก่อน
นะคะ”
“ดูแลอีแก่นี่ให้ดีด้วยนังหนู”
ดวงตาตัวสั่น มีอาการเหม่อลอย เธอไม่อยากให้ชวินต้องมาล�ำบาก
เพราะความเป็นห่วงของเธอเลย
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ด้านนอกโกดังเก็บของ สายฝนเริม่ ซา แต่เมฆด�ำก็ไม่เคยลาจาก ชวิน

ดับไฟหน้ารถคันงามและขับมาจอดอย่างระวังตัว
“ไปกันเถอะ” เขาหันมาบอกหญิงสาว
มาลัยทองส่ายหน้า “เชิญคุณลงไปคนเดียวเถอะ ฉันไม่ใช่วันเดอร์วูแมนนะ”
“โธ่ คุณ เราลงเรือล�ำเดียวกันแล้วนะ” เขาอ้อน
“ใครลงด้วยไม่ทราบ” เธอเถียงแล้วถอนหายใจแรง “คุณชวินคะ ฉัน
ว่าคุณควรแจ้งต�ำรวจ เราไม่ใช่เด็กๆ ที่กำ� ลังสนุกอยู่ในเกมโปลิศจับขโมย
นะ...”
ชายหนุ่มไม่ฟังเธอพูดต่อ ลงจากรถแล้วก้าวมายังฝั่งเธอ เขาเปิด
ประตูรถและฉุดข้อมือมาลัยทองให้เธอออกมา
“นี่ ปล่อยนะ”
“คุณไม่อยากได้ดาบเหรอ”
ค�ำขู่นั้นท�ำให้เธอเงียบและเดินตามเขาไปอย่างว่าง่าย แม้หัวใจจะยัง
หวาดหวั่นก็ตาม
นี่เป็นแผนของเขาที่คิดจะฉุดเธอมาข่มขืนหรือเปล่า บ้า...ระดับ
เศรษฐีหมืน่ ล้านจะลดตัวมามีอะไรกับเธอทีโ่ กดังท่าเรืออย่างนัน้ หรือ ไม่สม
ศักดิ์ศรีเลยสักนิด แต่ก็ไม่แน่ บางทีเขาอาจเป็นพวกรสนิยมแปลก ชอบ
อะไรดิบเถื่อน คงต้องหาวิธีป้องกันตัวเสียแล้ว
“ว้าย!”
มาลัยทองร้องเสียงหลงเพราะมัวแต่คิดเหม่อไปไกลจนเสียหลัก
สะดุดขาตัวเอง ชวินมือไวประคองร่างเธอไว้ได้พร้อมกับยกมือจุปาก
สายตามองไปยังโกดังหลังหนึ่งที่มีคนเฝ้าอยู่ด้านนอกสองคน
“มีพวกมันเฝ้าประตูสองคน ส่วนด้านในไม่รู้ว่าจะมีอีกเท่าไหร่”
แบบนี้ก็แสดงว่าเรื่องโจรร้ายคงเป็นเรื่องจริง...มาลัยทองคิด
“เราจะท�ำยังไงล่ะ เราไม่มอี ะไรจะไปสู้พวกมันได้เลยนะ” มาลัยทอง
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ถามเสียงเบา
“เดี๋ยวผมโทรศัพท์บอกเลขาฯ ผมให้จัดการเรื่องนี้เอง” เขาหยิบ
โทรศัพท์มอื ถือขึน้ มา สัญญาณโทรศัพท์กลับมาแล้ว แต่กต็ อ้ งหัวเสียเพราะ
ไม่มีคนรับสาย
“ไอ้เอก ท�ำไมไม่รับโทรศัพท์วะ” เขาเอ่ยหลังจากได้ยินเสียงให้ฝาก
ข้อความ “เตรียมเงินสดมาให้ฉนั สิบล้านพร้อมกับหาคนมาสักร้อยคน อาวุธ
ครบมือด้วย มีโจรกระจอกริอยากลองดี จับตัวคุณย่าและยายพลอยมา
เร็วๆ อย่าปล่อยให้ฉันรอ”
เขาวางสาย มาลัยทองมองตาปริบๆ
“ไปกันเถอะ”
“ไปไหน” หญิงสาวหน้าเหลอ
“ก็เข้าไปข้างใน”
“เข้าไป? เข้าไปท�ำไม”
“ก็ไปช่วยคุณย่ากับยายพลอยแก้ว” เขาไม่รอให้เธอถามต่อ คว้าแขน
เล็กเดินออกจากที่ซ่อนตรงไปยังโกดังเป้าหมาย

“ลูกพี่ครับ ไอ้ชวินมันมาแล้วครับ” สองหนุ่มที่เฝ้าประตูตะโกนบอก

หัวหน้าใหญ่
ดวงตาหันไปเห็นหลานตัวเองเดินมาพร้อมหญิงสาวแปลกหน้าซึง่ ถูก
ประกบด้วยชายอีกคนที่เล็งปืนไว้ตลอดเวลา
“วินมาท�ำไมลูก ได้โปรด อย่าท�ำอะไรเขา วินหนีไป อย่าเป็นห่วงย่า”
เธอตะโกนโวยวายจนพลอยแก้วต้องรีบเข้าห้าม แม้แต่หัวหน้าโจรร้ายยัง
หัวเสีย
“ถ้าอีแก่นี่ไม่หุบปาก ฉันคงได้ยิงมันก่อนแน่” เขาบ่น ท�ำให้ชวิน
ไม่พอใจ
“พูดแบบนีแ้ สดงว่าไม่อยากได้เงินสิท่า ไอ้พวกโจรกระจอก พวกแก
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กล้ามากนะที่ท�ำอย่างนี้” เขายียวนจนผู้ไม่ประสงค์ดีเริ่มโมโห
“อย่ามาพูดมากเลย กูบอกให้มงึ เอาเงินมาแล้วมันอยูไ่ หน แล้วมึงมา
กับใคร อย่าบอกนะว่าอีนี่เป็นต�ำรวจ” เขาถามพร้อมกับกวาดปืนไปมา
“ไม่ใช่ ฉันไม่ใช่ตำ� รวจ เราแค่มาเจรจาในสิ่งที่คุณต้องการ ขอเวลา
สักครู่และให้ความมั่นใจเราก่อนว่าตัวประกันจะปลอดภัย” มาลัยทอง
พยายามท�ำใจดีสู้เสือ
“ปลอดภัยแน่ถ้าเราได้เห็นเงิน ไม่ใช่แค่ค�ำพูด อย่าคิดว่าพวกเรา
ไม่เอาจริงนะ”
“เฮอะ เอาจริงงัน้ เหรอ กล้าดียงั ไงมาใช้คำ� นีก้ บั ฉัน ระดับพวกแกไป
ปล้นขอทาน ขอทานก็ยังจะหัวเราะเยาะใส่ คนอย่างฉันแม้แต่นายกฯ ยัง
เกรงใจ ปล่อยตัวย่าและน้องสาวฉันเดีย๋ วนี้ แล้วฉันจะโอนเงินให้แกทีหลัง”
“ไอ้ชวิน มึงจะดูถูกพวกกูเกินไปแล้วนะ”
“เออว่ะ ก็ยังฉลาด รู้ว่าฉันดูถูก”
โจรร้ายเหลืออด ยกปืนขึ้นเล็งใส่เขาทันที
“อย่า!” ดวงตาร้องลั่น
มาลัยทองสูดหายใจลึก
“เอาละ คุณชวิน เงียบไปก่อนได้ไหม เราก�ำลังคุยกันดีๆ นะ เงินแค่นี้
คุณให้เขาได้ไม่ใช่เหรอ” เธอขยิบตาส่งสัญญาณให้เขาหุบปาก เพราะเขา
ก�ำลังยั่วโมโหโจรร้ายทั้งที่พวกเธอเป็นฝ่ายเสียเปรียบ
“ให้ได้ แต่ผมรู้สึกว่าพวกเขาไม่ให้เกียรติผม”
“มันใช่เวลาจะให้เกียรติกันไหม” เธอกัดฟันเถียง
ไอ้โม่งยังเล็งปืนอยู่เช่นนั้น จนลูกสมุนในทีมคนหนึ่งทนไม่ไหว เขา
ยืนกระสับกระส่ายและดึงหมวกปิดหน้าออก
“เดี๋ยวพี่ ไหนว่าจะไม่มีการฆ่ากันไง” เขาถามหัวโจก
เจ้าของใบหน้าทีเ่ ปิดออกมาคือเด็กหนุม่ อายุนา่ จะไม่ถงึ ยีส่ บิ และเมือ่
พลอยแก้วได้เห็นก็หลุดปากเรียกชื่อเขาทันที
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“พี่จอห์น”
“พลอย พี่ขอโทษ พี่ไม่เข้าใจว่าท�ำไมพี่โรจน์เขาถึงเล่นแรงแบบนี้”
เด็กหนุ่มคนนั้นปรี่เข้าไปหาเด็กสาว แต่แล้วลูกพี่ใหญ่ก็เบี่ยงล�ำกล้องไปยิง
เขาทันที
ปัง!
“กรี๊ด!” พลอยแก้วกรีดร้องลั่น ร่างของชายหนุ่มที่พูดคุยกับเธอ
ทุกวันค่อยๆ ล้มลง สาวน้อยเข้าไปประคองกอด
“พีจ่ อห์น อย่าเป็นอะไรนะ” น�้ำตาพรัง่ พรู เธอไม่รวู้ า่ เหตุใดเขาถึงมา
อยู่ที่นี่ได้ แถมยังเป็นพวกเดียวกับคนร้ายที่จับตัวเธอมา
“พลอย พี่ขอโทษ”
เขาพูดแค่นนั้ ก่อนจะสิน้ ใจ พลอยแก้วร้องห่มร้องไห้เสียงดังลัน่ ห้อง
คนอื่นเริ่มมองหน้ากันเลิ่กลั่ก “พี่ฆ่าไอ้จอห์นท�ำไม”
“ไม่รู้โว้ย ก็มันดันท�ำให้แผนเสีย” เขาบ่น
“บอกแล้ว พวกแกมันก็แค่โจรไม่เอาไหน เห็นไหม ยิงกันเองเสีย
แล้ว” ชวินยิ้มเยาะ
มาลัยทองมองชวินอย่างหัวเสีย เขาก�ำลังท�ำให้ทุกอย่างแย่ลงเพราะ
ความมั่นใจแบบผิดๆ
“เพราะมึงนัน่ แหละไอ้ชวิน ยึกยัก ท่าเยอะกับพวกกู เงินอยูไ่ หน เอา
เงินมา ไม่งั้นกูยิงจริงๆ นะ”
“เอาสิ พวกมึงท�ำอะไรคนอย่าง ชวิน จินตนาศักดิ์ คนนี้ไม่ได้หรอก
อยากได้เงินก็บอกแล้วว่าให้ปล่อยตัวพวกเราไป แล้วฉันจะโอนให้ ฉันมีเงิน
มากพอจะซื้อส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติได้ไปถึงชาติหน้าเลยนะ”
“มึงอย่ามาขู่กู เอาเงินมา” เขาขึ้นล�ำปืน
ดวงตาเห็นท่าไม่ดี รีบวิ่งมาเอาตัวเข้าขวางเผชิญหน้าโจรท่ามกลาง
ความตกใจของทุกฝ่าย
“คุณย่า”
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ชวินพยายามประคองกอด โจรหนุม่ ตกใจ คิดว่าเขาจะยกปืนขึน้ มาสู้
จึงตัดสินใจลั่นไกทันที
เปรี้ยง!
ร่างของหญิงชรากระตุก ที่อกข้างซ้ายมีเลือดซึมไหลเป็นทางยาว
“เฮ้ย! ไปกันใหญ่แล้ว กูไม่เอาด้วยแล้วนะ”
หนึง่ ในผูร้ ว่ มขบวนการตกใจทีเ่ ห็นหัวหน้าตัวเองยิงไปถึงสองคนแล้ว
เขาเหลียวซ้ายแลขวาและวิ่งออกจากโกดังทันที ไม่นานคนที่เหลือก็วิ่งตาม
“ไปกันเถอะพี่โรจน์ เดี๋ยวต�ำรวจได้มาแน่”
หัวโจกไม่รอช้า รีบเก็บปืนและออกจากห้องไป
ชวินยืนนิ่งท�ำอะไรไม่ถูก มองร่างของดวงตาที่นอนแน่นิ่งตรงหน้า
พลอยแก้วร้องโหยหวน รีบเข้ามาประคองร่างหญิงชรา
“คุณย่า หนูขอโทษ” เธอพูดค�ำเดิมซ�้ำๆ เหตุการณ์ครั้งนี้เธอน่าจะ
เป็นส่วนหนึ่งที่ท�ำให้ดวงตาถูกจับมาเรียกค่าไถ่
“คุณย่า...” ชวินเอ่ยเสียงแหบ เมื่อสติกลับมาเขาก็ยังไม่อยากเชื่อว่า
เรือ่ งตรงหน้าจะเป็นเรือ่ งจริง ขณะทีม่ าลัยทองรีบวิง่ ออกไปด้านนอกเพือ่ ขอ
ความช่วยเหลือ
“วิน...” ยังมีเสียงจากร่างที่ชุ่มไปด้วยเลือด
ชายหนุ่มรีบทรุดตัวลงใกล้ๆ และกุมมือหญิงชรามาแนบแก้ม น�ำ้ หู
น�้ำตารินไหล เขาร้องไห้ราวกับเด็กน้อยที่หลงลืมความเป็นจริงของชีวิตมา
นานเหลือเกิน
“ผมอยู่นี่แล้วครับคุณย่า”
“ย่าบอกแล้วใช่ไหมว่าให้เป็นเด็กดี อย่าโกหกย่า”
“ผมขอโทษครับคุณย่า”
พลอยแก้วปาดน�้ำตาร้องไห้ราวกับคนเสียสติ
“ถ้าวินไม่ออกไปไหน วินก็จะปลอดภัย...ย่าไม่อยากให้วินเป็นอะไร
ไป...” เสียงของดวงตาเริ่มขาดหาย

68

l

ช า ต รี น ฤ มิ ต

“คุณย่าท�ำใจดีๆ ไว้นะครับ เดี๋ยวผมจะพาคุณย่าไปหาหมอ”
“ไม่ทนั แล้วละลูก จ�ำเอาไว้นะวิน...” ดวงตารวบรวมแรงสัง่ เสียหลาน
ชายครั้งสุดท้าย “ไม่มีย่าแล้ว วินต้องกล้าหาญมากขึ้น ชื่อเสียงเงินทองมัน
ช่วยเราไม่ได้ตลอดหรอก วินต้องสู้นะลูก ย่าหวังว่าวินจะมีความสุข...”
เสียงของดวงตาขาดหายไปแล้ว พร้อมกับที่มืออ่อนแรงและร่วงลง
“คุณย่า...”
เขาร้องไห้แข่งกับเสียงฝนที่ซัดห่าลงมาอีกครั้ง มาลัยทองมองเขา
อย่างเวทนา ชวินดูราวกับเด็กน้อย ไม่เหลือมาดนักธุรกิจที่แสนทระนง
สักนิด

