
๑

Do you ever feel like a plastic bag. Drifting through 
the wind, wanting to start again?

Do you ever feel, feel so paper thin. Like a house of cards, 

one blow from caving in?

เธอเคยรู ้สึกเหมือนกับถุงพลาสติกไหม ล่องลอยไปในอากาศ 

ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่อกีครั้ง

เธอเคยรูส้กึไหมว่า รูส้กึว่าเป็นกระดาษแผ่นบางๆ เหมอืนบ้านที่สร้าง

จากไพ่กระดาษ เป่าครั้งเดยีวกพ็งัครนืลงมา

Do you know that there’s still a chance for you ’cause 

there’s a spark in you?

You just gotta ignite the light and let it shine. Just own 

the night like the 4th of July.

เธอรู้ไหมว่ายงัมโีอกาสส�าหรบัเธออยู่นะ กป็ระกายไฟที่อยู่ในตวัเธอ
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ไงล่ะ

เธอแค่ต้องจุดไฟและปล่อยให้มนัส่องแสงสวา่ง แคท่�าทกุสิ่งอย่างใจ

ให้เหมอืนกบัวนัที่ ๔ กรกฎาคม 

’Cause, baby, you’re a f irework. Come on, show ’em what 

you’re worth.

Make ’em go, “Aah, aah, aah”, as you shoot across the 

sky-y-y.

เพราะที่รกั เธอคอืดอกไม้ไฟไงล่ะ มาส ิแสดงสิ่งที่มคีุณค่าในตวัเธอ

ออกมา

ท�าให้พวกเขาร้อง โอ้ว โอ้ว โอ้ว ในขณะที่เธอยงิมนัขึ้นท้องฟ้า๑

เมื่อสิ้นเสยีงอนัทรงพลงั ไฟในห้องกด็บัลง เหลอืเพยีงไฟดวงเดยีว

เท่านั้นที่ยงัสาดส่องไปบนเวที

ร่างระเหิดระหงในชุดเลื่อมหลากสีที่ยืนโดดเด่นอยู ่เพียงล�าพัง 

เสมือนดอกไม้ไฟที่ถูกจุดขึ้นในคืนเดือนมืด อลังการ งดงาม จนกลบสิ้น 

แม้กระทั่งแสงดาว

ฌามาโปรยยิ้มหวานให้เหล่านักท่องเที่ยวยามราตรีที่มาหาความ

ส�าราญที่นี่ทกุคน แต่ไม่เคยเลยที่จะมองใครนาน เธอท�าทุกอย่างตามหน้าที่ 

จากนั้นกผ็ลบุหายไปหลงัเวท ีไม่ออกมาเจรจาพาทกีบัผูใ้ด ซึ่งนั่นยิ่งตอกย�้า

สโลแกน ดูดสีูงส่ง และราคาแพง ที่เธอวางเอาไว้ตั้งแต่แรก 

เหล่าแมลงเม่าหนุ่มได้แต่มองตามด้วยความเสียดาย แต่ก็ไม่มีใคร

กล้าตอแย เพราะข่าววงในบอกว่านักร้องสาวคนนี้มีผู้ทรงอิทธิพลครอบ-

ครองอยู่ หากไม่อยากเดือดร้อนหรืออยากตายดีก็ควรชื่นชมอยู่ห่างๆ 

๑ เพลง “Firework”  ศลิปิน : Katy Perry
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เพราะเคยมคีนอยากลองของจงึสะบกัสะบอมปางตาย

แต่ไม่มใีครรูห้รอกว่าทกุอย่างที่เหน็เป็นเพยีงภาพลวงตา เมื่อไฟดวง

สุดท้ายของพาราไดส์ดับลงและนักท่องเที่ยวคนสุดท้ายจากไป ภาพมายา 

ที่ถูกสร้างขึ้นกม็ลายหายไปเช่นกนั

ฌามาได้อาศัยอยู่ด้านหลังของสถานบันเทิงแห่งนี้เพราะมีความ

สมัพนัธ์พเิศษกบัแม่มาล ีเจ้าของพาราไดส์ แม้จะเป็นเพยีงห้องเลก็ๆ พื้นที่

ราวยี่สิบตารางเมตร ซึ่งพอเอาข้าวของจัดวางลงไปก็เหลือที่ว่างเพียงพื้นที่

ทางเดนิกบัเตยีง ทว่ากย็งัดกีว่าไม่มทีี่ซุกหวันอน 

จะว่าไปชวีติของเธอกด็รามายิ่งกว่านยิาย

อดีตเธอคือนางหงส์ที่อยู่ในกรงทองอันแสนสุข แต่แล้ววันหนึ่งก็มี

ลมพายุกระโชกแรง เขย่ากรงเสียจนสั่นคลอน เธอตกลงมาจากคอนโดย

ไม่รู้เนื้อรู้ตัว ทุกอย่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว เมื่อรู้ตัวอีกทีเธอก็ต้องมาเป็น 

นักร้องอยู่ที่นี่ ใช้เสียงและเรือนร่างแลกข้าวแลกน�้า เพราะมันเป็นความ

สามารถเดยีวที่เธอมี

พายุที่ว่านั่นก็ไม่ใช่อะไร เมียใหม่ของพ่อรวมหัวกับชู้รักหักหลังจน

ท�าให้ธุรกจิของครอบครวัเธอล้มละลาย ทนัททีี่พ่อรู้เรื่อง อาการป่วยโรค

หัวใจก็ก�าเริบ และก่อนที่เธอจะช่วยเหลือได้ทัน พ่อก็จากไปพร้อมกับทิ้ง 

หนี้สนิก้อนโตจนเธอต้องขายทุกอย่างเพื่อชดใช้ 

หลงังานศพพ่อเธอกก็ลายเป็นหมาหวัเน่าในหมู่ญาตพิี่น้อง ไม่มใีคร

เอาใจใส่ มองดูเธอเดือดร้อนไร้ที่พักพิง อีกทั้งยังถูกกระหน�่าซ�้าเติมจาก 

คนรอบข้างที่เคยรษิยา จนสดุท้ายเธอต้องซมซานมาขอพึ่งบารมเีพื่อนสนทิ

ของแม่ จรลมีาอยูใ่นสถานที่อโคจรแห่งนี้ เป็นนกัร้องในผบักึ่งคาเฟ่ ทุกอย่าง

ที่เกิดขึ้นเป็นอะไรที่เกินคาดฝัน เพราะเธอไม่เคยคิดว่าตัวเองจะตกต�่าถึง

ขนาดนี้

ส�าหรบัการร้องเพลงของเธอ แม้จะเป็นงานที่ง่ายแต่กม็อีปุสรรค เธอ

ไม่อยากออกไปโชว์ตัวข้างนอกบ่อยนัก เพราะมีผู้ชายบ้าตัณหาหลายคนที่
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คอยจ้องจะรงัแก ลวนลามด้วยสายตาและท่าทาง และที่หนกัไปกว่านั้นคอื

พยายามจะลากเธอไปนอนด้วยอย่างไม่ให้เกียรติ ดังนั้นทางเดียวที่เธอจะ

สามารถด�ารงชีวิตอยู่ได้โดยที่ไม่ถูกคุกคาม คือต้องหาใครสักคนเป็น 

แบก็อปั ใครสกัคนที่มอีทิธพิลมากพอจะข่มขวญัพวกผู้ชายเหล่านี้ไม่ให้มา

ตอแยเธอ

เชน ฮาเวล นายแพทย์หนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมรกินัคอืคนที่เหมาะสม

ที่สุด เขาคอืมหาเศรษฐทีี่ร�่ารวยจากมรดกของครอบครวั พ่อของเขาเป็น

นกัชวีเคมทีี่ผลติอาวุธเคมขีายให้แก่กองทพัประเทศต่างๆ แต่หลงัจากที่พ่อ

ของเขาจบชวีติลง เชนกห็นัหลงัให้ธุรกจิเดมิ ปิดโรงงานผลติอาวุธ และหนั

มาศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเทคโนโลยีรักษาโรคมะเร็งที่ให้ผลตอบแทนไม่แพ้

ธุรกิจเดิม แต่ถึงอย่างนั้นก็มีข่าวลือออกมาว่าธุรกิจทางการแพทย์นั้นเป็น

เพยีงฉากหน้า ฮาเวลอนิดสัทรยีงัคงผลติอาวธุเคมขีายให้รฐับาลของประเทศ

โลกที่สาม ดงันั้นเขาจงึยงัมอีทิธพิลมากในโลกมดื 

เขาคือชายในฝันของผู ้หญิงทั้งโลก เขาหล่อ เขารวย เขาเก่ง  

เพอร์เฟกต์ประหนึ่งเทพเจ้าจุติลงมา แน่นอนว่าในช่วงแรกๆ ไม่มีใครเชื่อ

เรื่องนี้ตอนที่เธออ้าง แต่คนอย่างเธอก็มีวิธีท�าให้คนเหล่านั้นเคลือบแคลง

สงสยั และท�าให้ผู้ชายที่ใจไม่ถงึถอยห่างเธอไปมากโข 

หญงิสาวหนัไปมองผนงั ตรงนั้นมรีูปของเขาซึ่งเธอตดัจากนติยสาร

มาแปะเอาไว้ ความหล่อเหลาในทุกองศาของเขาท�าให้ใจเธอชื่นบาน และ 

บางครั้งในความฟุ้งซ่านเธอก็อดคิดไม่ได้ว่า หากสักวันหนึ่งเธอสร้าง

ครอบครัวกับเขา มีลูกที่ฉลาดและหล่อถอดแบบพ่อมา เธอจะมีความสุข

มากเพยีงใด

“ชาร้อนๆ ก่อนนอนมาแล้วค่ะคุณพี่”

เสียงของฤทธิ์หรือริชชี่ ช่างแต่งหน้าสาวประเภทสองวัยยี่สิบเอ็ดปี 

ผูเ้ป็นลิ่วล้อดงึเธอออกจากมนตร์สะกดของเชน ฌามายิ้มขื่น แม้แต่ภาพเขา

ยงัท�าให้เธอใจสั่น ถ้าวนัหนึ่งพบกนัเธอคงอ่อนระทวยเป็นขี้ผึ้งเป็นแน่ ทว่า
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ในความเป็นจรงิคงไม่มวีนันั้น สนุขัได้แต่เฝ้ามองเครื่องบนิฉนัใด ฌามาคง

ได้แต่เฝ้ามองเชนอยู่ห่างๆ ฉนันั้น

ริชชี่เปิดประตูเข้ามาพร้อมกับประคองถ้วยชาที่มีควันลอยกรุ่นส่ง

กลิ่นหอมมาแต่ไกล ซึ่งฝ่ายนั้นน�ามาเอาใจเธอทกุคนือย่างไม่ขาดตกบกพร่อง 

“ชาเหลอืกี่ซองแล้ว”

“จวนจะหมดแล้วค่ะ”

ฌามาเกลยีดค�าตอบแบบนี้เหลอืเกนิ ‘ใกล้หมดแล้วค่ะ’ ‘เหลอืไม่มาก

แล้วค่ะ’ เพราะนั่นหมายความว่าเธอก�าลงัจะห่างจากชวีติเดมิๆ ไปทุกที

หงส์ปีกหกัหลบัตาลง แล้วกลั้นใจเอ่ย

“งั้นไม่ต้องซื้อมาเพิ่มนะ”

“แต่พี่ฌามาต้องดื่มชาทุกวนั” รชิชี่ท้วง

ฌามาส่ายหน้า จรงิอยูท่ี่เธอต้องดื่มชากลิ่นคาโมไมล์หรอืภาษาบ้านๆ 

กค็อืชาเก๊กฮวยทุกวนัก่อนนอน แต่เธอกร็ู้ว่าสถานการณ์การเงนิของเธอใน

ตอนนี้ไม่เอื้ออ�านวยให้ท�าอย่างนั้นอกีแล้ว

“มนัแพง ซองหนึ่งตั้งหลายร้อย กนิทกุวนัคงไม่ต้องกนิข้าวกนัละ แต่

จะให้พวกข้างนอกรูไ้ม่ได้เป็นอนัขาดว่าเราตกต�่า เงนิหมด ไปซื้อน�้าเก๊กฮวย

ในเซเว่นมา แล้วเอาซองชาที่ชงแล้วมาชงซ�้า ตบตาพวกมนั” 

พวกข้างนอกที่ฌามาพูดถงึคอืเหล่านกัร้อง นกัแสดง และนกัดนตรี

ของพาราไดส์ คนเหล่านั้นหมั่นไส้ที่เธอได้อภสิทิธิ์เหนอืใคร เพราะก่อนหน้านี้

แม่ของเธอเคยช่วยเหลอืพวงมาล ีเจ้าของที่นี่เอาไว้ พอเธอตกต�่าพวงมาลจีงึ

พามาอาศัยอยู่ด้วยและให้เธอเลือกท�างานได้ตามใจ เงินที่หามาได้ทั้งหมด 

ไม่ต้องแบ่งกบัใคร จงึถกูนนิทาลบัหลงัว่าเธอเอาเปรยีบคนอื่น อกีทั้งการใช้

ชีวิตที่เลิศหรู ใช้เครื่องส�าอางและเสื้อผ้าราคาแพง ไม่ไปคลุกคลีตีโมงกับ

ใครในพาราไดส์ยิ่งท�าให้เธอดูแปลกแยก 

แต่เธอชอบที่จะเป็นอย่างนี้ เท่าที่คบหาก็ไม่มีใครจริงใจ หน�าซ�้ายัง

ต่อว่าเธอลบัหลงัว่าเป็นนางหงส์ปีกหกั ยิ่งตอกย�้าแผลในใจ คนเดยีวที่ไว้ใจ



12  l  เ ล่ ห์ วิ ห ค

ได้กค็อืรชิชี่ ลิ่วล้อคนสนทิที่รู้จกักนัมาตั้งแต่เกดิ

“เอาเงนิของรชิชี่ซื้อกไ็ด้ รชิชี่ไม่ได้ใช้อะไรอยู่แล้ว”

ความเอื้อเฟื้อของลิ่วล้อประจ�าตัวท�าให้ฌามาซึ้งใจจนน�้าตาคลอ  

เธออยากขอบคณุสวรรค์ อย่างน้อยในความโชคร้ายที่เธอถูกโกงทุกอย่างไป 

กย็งัมรีชิชี่ที่ภกัดตี่อเธอ

“ไม่เอาหรอก รชิชี่กต็้องเกบ็ไว้ใช้ อนาคตเป็นยงัไงเราไม่รู้หรอก ว่า

แต่ข้างนอกมีอะไรกัน ท�าไมคนเต็มไปหมดเลย” ฌามาเอ่ยถาม เธอเห็น

แวบๆ ตอนที่รชิชี่เปิดประตูเข้ามาว่าบรเิวณทางเข้าด้านหลงัเวทนีั้นมคีนออ

อยู่เตม็ ทั้งที่ปกตคินส่วนใหญ่จะกลบัไปหมดแล้วเมื่อพาราไดส์ปิดไฟ

“ไม่ทราบค่ะ แต่ไม่น่าจะเกี่ยวกบัเรา” 

เมื่อริชชี่กล่าวเช่นนั้น ฌามาก็คิดว่าเธอไม่ควรจะใส่ใจ บ่อยไปที่

พาราไดส์มเีรื่องทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ว่าจะเป็นบรรดาแขกที่มาเที่ยวแล้วเมา

จนได้ที่ หรอืแม้แต่ตวันกัแสดงเองที่บางครั้งกต็บตกีนัเมื่อมเีรื่องขดัใจเลก็ๆ 

น้อยๆ จะว่ามนัเป็นสถานที่ส�าหรบัการระบายอารมณ์ของคนกไ็ม่ผดินกั

ฌามายกชาขึ้นมาจบิ แล้วเอนหลงัพงิเก้าอี้ หลบัตาลงอย่างผ่อนคลาย 

คดิเรื่องโน่นนี่นั่นไปเรื่อยเป่ือย แต่ทกุเรื่องกเ็กี่ยวกบัอนาคตของตวัเอง ไม่รู้

ว่าเธอจะต้องอยู่อย่างนี้ไปอกีนานแค่ไหนกนั

“เหนื่อยเหรอคะพี่ฌามา” รชิชี่ถามด้วยน�้าเสยีงห่วงใย

“อมื เหนื่อย ไม่รู้จะเอาไงกบัชวีติด”ี

ไม่บ่อยครั้งนักที่ฌามาจะแสดงอาการท้อแท้ออกมาให้ใครเห็น แต่

ส�าหรบัรชิชี่ที่เป็นได้ทั้งเพื่อน ทั้งพี่ และน้อง เธอจงึไม่ปิดบงัความรู้สกึ

“งั้นเดี๋ยวรชิชี่นวดหน้าให้นะ พี่จะได้ผ่อนคลายขึ้น นี่คดิมากหน้าแก่

ลงไปอกีห้าปีเลย”

“กด็เีหมอืนกนั เผื่อจะคดิอะไรออกบ้าง เพราะตอนนี้ฉนัไม่อยากเป็น

นกัร้องอยู่ที่นี่แล้ว ผู้ชายพวกนั้นมองฉนัยงักะจะแก้ผ้าฉนัอย่างนั้นแหละ”

พูดไปก็อดสังเวชตัวเองไม่ได้ เมื่อก่อนเธอเป็นเซเลบชื่อดังในสังคม
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ไฮโซ แม้จะเป็นสงัคมหน้ากากแต่ทุกคนกส็ุภาพ พอตกต�่ามาเป็นนกัร้องก็

พบเจอคนหลากหลาย และส่วนใหญ่จะดแูคลนนกัร้องคาเฟ่อย่างเธอ คดิว่า

เป็นผู้หญงิง่าย จะลากขึ้นเตยีงเมื่อไรกไ็ด้เพยีงแค่ใช้เงนิฟาดหวั 

“วันนี้คุณวิวัฒน์แกฝากดอกไม้มาให้คุณพี่ แต่ริชชี่ไม่ได้เอาเข้ามา 

กลวัพี่ฌามาจะไม่พอใจ พดูแล้วกน่็าสงสารนะคะ แกมองตาละห้อยมาหลาย

เดอืนแล้ว”

ในน�้าเสียงของริชชี่มีความเห็นใจชายหนุ่มอยู่หลายส่วน วิวัฒน์คือ

หนุ่มหน้าตี๋ลูกชายเจ้าของโรงงานผ้าบาติกที่เข้าขั้นหนุ่มเนื้อหอมของภูเก็ต 

เขาตามตื๊อเธอมาได้สกัพกัใหญ่ๆ แล้ว แต่เธอกไ็ม่เคยสนใจ ไม่เคยชายตา

แล เพราะเขาไม่ใช่สเปก อกีทั้งรูว่้าบหุงาแม่ของชายหนุ่มนั้นขึ้นชื่อเรื่องดูถกู

ดูแคลนคน หากเธอเข้าไปเกี่ยวพันกับลูกชายหัวแก้วหัวแหวน เห็นทีคง 

ไม่ได้อยู่อย่างสงบ 

“ดแีล้วที่ไม่เอาเข้ามา” ฌามาตดับทสั้นๆ ไม่อยากพูดถงึชายหนุ่มอกี 

“พี่ฌามาก�าลงัรอใครอยู่”

“เปล่านี่ ไม่ได้รอ” เธอตอบไม่ตรงกับใจ เพราะบางครั้งเธอก็แอบ

หวงัว่าเชนจะมาปรากฏตวัที่นี่ พร้อมกบัรบัเธอกลบัไปยงัจดุเดมิ ซึ่งแน่นอน

ว่ามนัเป็นเพยีงความหวงัลมๆ แล้งๆ คนอย่างเขาหรอืจะสนใจหงส์ปีกหกั

อย่างเธอ

“แล้วถ้าวนัหนึ่งคณุเชนเกดิได้ยนิข่าวแล้วมาหาพี่ฌามาล่ะคะ พี่ฌามา

จะท�ายงัไง”

ฌามาเกอืบยิ้มออกมา เมื่อสิ่งที่รชิชี่กล่าวแทบจะตรงกบัความคดิเธอ

เมื่อครู่ แม้มนัจะมคีวามเป็นไปได้เท่ากบัศูนย์เปอร์เซน็ต์ แต่ถ้าเขามาจรงิๆ 

ล่ะ...เธอจะท�าอย่างไรดี

“ก็คงขอเป็นผู้หญิงของเขามั้ง แล้วก็ขอควงเขาไปอวดสองแม่ลูก 

มหาประลัยนั่น อยากเห็นหน้าวอกๆ ของพวกมันขาวสนิทชนิดไร้สีเลือด 

ดิ้นพราดๆ เป็นไส้เดอืนถกูน�้าร้อนลวก” ฌามาตอบอย่างอารมณ์ด ีและรูส้กึ
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ดียิ่งขึ้นเมื่อจินตนาการภาพของแม่เลี้ยงและน้องสาวต่างสายเลือดยามได้

เหน็เธอเคยีงคู่กบัเชน

“พี่ไม่กลวัเขาเหรอคะ”

รอยยิ้มบนใบหน้ายังคงมีเหมือนเดิม และเธอก็ตอบค�าถามด้วย 

น�้าเสยีงหนกัแน่น

“ไม่กลวั เพราะเขาไม่มทีางมาที่นี่อย่างแน่นอน” เธอกล่าวเสยีงเนอืย 

ดบัฝันอนัฟุ้งซ่านของตวัเอง “อย่าพูดถงึเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย”

ฌามาหลบัตาลง ใจเธอจมดิ่งไปกบัความวติกของตวัเอง ปัญหาใหญ่

ของเธอตอนนี้คือเงินเริ่มร่อยหรอ หลังจากที่ใช้จ่ายไปกับสิ่งของภายนอก

เพื่อให้ดูสมฐานะว่าเป็นผู้หญิงของเชน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าแบรนด์เนมหรือ

เครื่องส�าอาง แม้เธอจะทยอยแอบขายไปบางส่วน แต่ของมือสองมักจะมี

มูลค่าลดลงไปเกอืบเท่าตวัแม้จะไม่เคยใช้เลยกต็าม จรงิๆ เธอกเ็หนื่อยล้า

กบัการโกหกหลอกลวงคนอื่น แต่ท�าไงได้ เมื่อโกหกครั้งหนึ่งแล้วเธอกต็้อง

โกหกต่อไปเรื่อยๆ ไม่อย่างนั้นเธอกจ็ะไม่มทีี่ยนืในโลกบูดๆ ใบนี้

แล้วความคดิของเธอกช็ะงกัเมื่อได้ยนิเสยีงประตูเปิดออกพร้อมกบั

เสียงฝีเท้าที่แทบจะเงียบกริบ ไม่ต้องหันไปมองก็รู้ว่าใครเป็นผู้บุกรุกห้อง

เธอในยามวกิาลอย่างนี้ รชิชี่หยดุนวดหน้าให้ฌามาพร้อมกบัหลกีทางให้แก่

คนที่มาใหม่

“ฌามา”

“ขา” เธอขานรบัอย่างเกยีจคร้าน เพราะเมื่อไรที่พวงมาล ีหรอืที่ใครๆ 

เรียกว่าแม่มาลีเข้ามาในห้องของเธอนั้นจะต้องมีเรื่องสั่งสอนเธอทุกครั้งไป 

คราวนี้เหน็ทจีะเป็นเรื่องแม่จ๊ะจ๋า นกัร้องดาวรุง่คนใหม่ที่ถกูเธอด่าเมื่อตอน

หวัค�่า หลงัจากที่จบัได้ว่าฝ่ายนั้นแอบขโมยรองเท้าเธอไปใช้

แต่วันนี้แปลก เมื่อขานไปแล้วพวงมาลีกลับเงียบ ไม่เอะอะโวยวาย

เหมอืนทุกครั้ง เธอจงึต้องลมืตาขึ้นมอง

สิ่งที่เหน็คอืสหีน้ากงัวลใจของอกีฝ่ายและท่าทางอนัเงยีบสงบเหมอืน
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ทะเลก่อนเกดิพายุ ซึ่งท�าให้เธอใจไม่ด ี พวงมาลไีม่เคยแสดงท่าทางอย่างนี้

กบัเธอมาก่อน ไม่ว่าเธอจะก่อเรื่องหนกัหนาสาหสัแค่ไหนกต็าม

“มอีะไรเหรอคะ” ในที่สดุฌามาจงึเป็นฝ่ายอดรนทนไม่ไหวถามขึ้นมา

ก่อน เพราะพวงมาลเีอาแต่เงยีบ

“มผีู้ชายคนหนึ่งอยากพบหนู”

‘โธ่ นกึว่าเรื่องอะไร’ ฌามาระบายลมหายใจออกมาเบาๆ คล้ายหน่าย 

รูส้กึเหนื่อยใจที่ผูป้กครองของเธอคนนี้ไม่สามารถจดัการเรื่องนี้ได้ ทั้งที่มนั

กไ็ม่ใช่ครั้งแรก

“ก็บอกไปสิคะว่าฌามาเป็นเด็กของคุณเชน คุณเชนหวงฌามามาก 

ใครแตะรบัรองจะไม่ตายด”ี ฌามาใช้ข้ออ้างเดมิๆ ซึ่งมกัจะได้ผลทุกครั้งไป

“บอกไปแล้ว แต่เขาไม่ยอมไป”

“กไ็ปบอกอกีครั้งสคิะว่าฌามาไม่พบ” 

ใบหน้าของพวงมาลีมีแววเครียดมากกว่าเดิม พร้อมกับกล่าวด้วย 

น�้าเสยีงที่เครยีดไม่ต่างกนั “ไม่พบคงไม่ได้ เพราะว่าคนที่มาหาฌามาเขาบอก

ว่าชื่อ เชน ฮาเวล”

ดวงตาของฌามาเบกิกว้างด้วยความตกใจ กระเด้งตวัจากท่าเอนนอน

ขึ้นมานั่งตวัตรงพร้อมกบัถามซ�้า เพราะไม่อยากเชื่อในสิ่งที่ได้ยนิ

“ว่า...ไง นะคะ” 

“เขามาแล้ว ผูช้ายคนนั้น ผูช้ายที่ฌามาพดูถงึเขาอยูบ่่อยๆ” เสยีงของ

พวงมาลสีั่น เพราะแม้หน้าตา เชน ฮาเวล จะหล่อเหลา แต่แววตาเขากแ็ฝง

ความน่าเกรงขามอย่างร้ายกาจ เพยีงแค่เขาตวดัสายตามามอง พวงมาลกี็

รู้สกึว่าขาสั่นจนแทบจะทรงตวัไม่อยู่ 

วบูแรกที่ได้ยนิคอืความยนิดทีี่แทบจะท�าให้หวัใจหลดุออกมานอกอก 

หนัไปยิ้มกว้างให้ลิ่วล้อประจ�าตวั

“รชิชี่ได้ยนิไหม เขามาแล้ว เจ้าชายในฝันของฉนัมาแล้ว”

ทว่าดเูหมอืนรชิชี่จะรูส้กึอกีแบบหนึ่ง เพราะตอนนี้หน้าเผอืดแทบจะ



16  l  เ ล่ ห์ วิ ห ค

ไร้สเีลอืด ตวักส็ั่นงนังกเมื่อนกึถงึวรีกรรมที่ร่วมกบัฌามาแอบอ้างชื่อของเขา 

เสยีงที่เปล่งออกมาจงึไม่เป็นธรรมชาตเิอาเสยีเลย

“คุณเชน...มา...มา แล้วเราจะท�ายงัไงด ีเขาจะฆ่าเราไหม”

นั่นท�าให้ฌามาคิดได้ จริงสิ เธอกับริชชี่รวมหัวกันแอบอ้างชื่อเขา 

หากเขามาด้วยเรื่องนี้เธอจะท�าอย่างไรดี

ห้องตกอยู่ในความเงียบ ฌามามองหน้าริชชี่ที มองหน้าพวงมาลีท ี

เห็นว่าทั้งคู่ดูตระหนกตกใจ แต่เธอก็ยังไม่อยากยอมรับว่าการกระท�าของ

ตวัเองอาจน�าหายนะมาสู่ตนและคนอื่นๆ จงึพยายามยิ้มแล้วกล่าวปลอบ 

“ไม่หรอกมั้ง เท่าที่เหน็เขาสมัภาษณ์ตามสื่อต่างๆ เขาเป็นคนอ่อนโยน 

มเีมตตา และเป็นนกัอนุรกัษ์ เขาคงไม่ท�าร้ายสตัว์สองเท้าตาด�าๆ บอบบาง

อย่างเราหรอก” 

“แต่เขาลอืว่าฮาเวลอนิดสัทรยีงัค้าอาวุธเคมนีะคะ ระเบดิทตีายค่อน

ประเทศ” รชิชี่ค้าน

ฌามาหนัไปมองลิ่วล้อตาเขยีว หน้าสิ่วหน้าขวานอย่างนี้แทนที่จะให้

ก�าลงัใจกนั กลบัพูดอะไรไม่เข้าเรื่อง 

รชิชี่หุบปากฉบั และนั่นเป็นการเปิดโอกาสให้พวงมาลไีด้พูดอกีครั้ง 

“เขาให้เวลาฌามาเตรยีมตวัสบิห้านาท ีตอนนี้เขารออยูท่ี่ห้องรบัรอง”

พอได้ยินอย่างนั้นริชชี่ก็เริ่มสติแตก ไม่ว่าอย่างไรเชนก็ดูเป็นคน

อนัตรายอยู่ด ี

“หนไีหมคะพี่ฌามา หนเีถอะ เรว็ๆ ลุกขึ้น” รชิชี่ฉุดกระชากฌามา

ให้ลุกจากเก้าอี้ แต่พวงมาลกีลบักดตวัฌามาเอาไว้อย่างเดมิแล้วปรามเสยีง

แหลม 

“ไม่ได้นะ! ถ้าท�าอย่างนั้นเกดิเขาถล่มพาราไดส์ขึ้นมาจะว่ายงัไง”

นั่นคอืสิ่งที่พวงมาลเีป็นห่วง พาราไดส์เป็นแหล่งท�ามาหากนิของเธอ

และยังมีลูกน้องอีกหลายสิบชีวิต หากเกิดอะไรขึ้นกับสถานที่แห่งนี้เห็นท ี

เธอคงถงึขั้นสิ้นเนื้อประดาตวั ทุกคนที่อยู่ด้วยกนัมานมนานกต็้องตกงาน 
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“แต่ถ้าเขาท�าร้ายพี่ฌามากบัรชิชี่ล่ะคะ แม่มาล”ี รชิชี่ท้วง ส่งสายตา

อ้อนวอนอย่างน่าสงสาร 

มนัเป็นสถานการณ์ที่ยากจะตดัสนิใจ แต่สิ่งที่รชิชี่พูดกเ็ป็นไปได้สูง 

และแม้ฌามาจะไม่ใช่ลูกแท้ๆ แต่กเ็ป็นลูกของผู้มพีระคุณที่ท�าให้เธอลมืตา 

อ้าปากได้มาจนถงึวนันี้ พวงมาลจีงึพยายามตดัใจ คดิว่าทรพัย์สมบตัเิป็น

ของนอกกาย ไม่ตายกห็าใหม่ได้ แต่ชวีติของฌามาและรชิชี่ หากเกดิอะไรขึ้น

คงไม่มขีองใหม่มาทดแทน 

แม้จะกงัวลว่าจะเกดิอะไรขึ้นกบัสถานที่อนัเป็นที่รกั สถานที่ที่ใช้ท�ามา

หากนิ แต่ในที่สุดพวงมาลกีต็ดัสนิใจ 

“งั้นเดี๋ยวแม่จะไปถ่วงเวลาไว้ก่อน เราสองคนหนไีปทางหลงัร้านนะ”

“ไม่ต้องค่ะ” ฌามารีบห้ามเมื่อเห็นพวงมาลีก�าลังจะเดินจากไป  

หญิงสาวลุกขึ้นยืนด้วยแววตามาดมั่นแม้ในใจจะหวาดหวั่นไม่น้อยก็ตาม 

“ฌามาจะไปพบเขาค่ะ คนเราเรยีนผกูกต้็องเรยีนแก้ ฌามาจะไปพบเขาเอง”

“อย่านะคะพี่ฌามา ถ้าเขาท�าร้ายพี่ขึ้นมา รชิชี่...รชิชี่จะอยูย่งัไง” กล่าว

ไปน�้าหนู�้าตาของสาวประเภทสองกไ็หลไป เป็นอะไรที่ขดักบัเรอืนร่างใหญ่โต 

บกึบนึของอกีฝ่ายอย่างสิ้นเชงิ

“เล่นใหญ่ไปแล้วรชิชี่ เขาไม่กล้าท�าอะไรเราที่นี่หรอก เหน็ไหมว่าในนี้

มนัมกีล้องวงจรปิดกี่ร้อยตวั” 

“แต่ว่า...”

“ไม่ต้องแต่แล้ว บางทเีราอาจจะพลกิวกิฤตคิรั้งนี้ให้เป็นโอกาสได้” 

ฌามาไม่สนใจเสยีงห้ามปรามและคดิในแง่ด ีแต่เธอมองภาพสะท้อน

ในกระจกแล้วพบว่า บดันี้เครื่องส�าอางบนใบหน้าของเธอนั้นถูกลบออกไป

หมดแล้ว เธอคงไปพบเขาในสภาพนี้ไม่ได้ เธอจ�าเป็นต้องดูดี อย่างน้อย 

โลกโสมมใบนี้กส็อนเธอว่า ผูห้ญงิสวยมพีื้นที่ทางสงัคมมากกว่าผูห้ญงิขี้เหร่ 

ดงันั้นเธอจะต้องดูดทีี่สุดก่อนพบเขา 

“รชิชี่ แต่งหน้าใหม่ด่วน เอาให้สวยที่สุดเท่าที่จะท�าได้”
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ริชชี่กับพวงมาลีมองหน้ากันอย่างประหวั่นพรั่นพรึงในใจเมื่อรู้ว่า 

ฌามาก�าลงัคดิอะไรอยู่

“พี่ฌามา แต่มนัอนัตราย” รชิชี่ยงัคงท้วง ไม่เหน็ด้วยกบัสิ่งที่ฌามา

ก�าลงัจะท�า 

“อนัตรายยงัไงมนักค็ุ้มที่จะเสี่ยง เพราะถ้าผ่านคนืนี้ไปได้คนที่นี่กจ็ะ

เข้าใจว่าฉนัเป็นผู้หญงิของ เชน ฮาเวล จรงิๆ คนข้างนอกจะได้เลกิจบัผดิ

เรา และเรากจ็ะได้ใช้ชวีติอย่างสงบ”

ริชชี่ยังคงหน้าเครียด แต่พวงมาลีกลับเห็นด้วยกับแผนการนี้ เธอ

อยูใ่นโลกกลางคนืมานาน จงึเหน็ว่าผเีสื้อราตรอีย่างฌามานั้นมปีีกบอบบาง

แค่ไหน หากพลาดพลั้งแม้แต่นิดเดียวอาจจะติดกับดักของพวกบ้าตัณหา 

และยากเหลอืเกนิที่จะหลุดออกมา หากมเีกราะป้องกนัดีๆ  บางทฌีามาอาจ

จะรอด และการที่ฌามาไปพบเชนกน่็าจะท�าให้พาราไดสร์อดปลอดภยั เวน้

เสยีแต่ว่าเขาจะไม่ยอมให้อภยัในสิ่งที่ฌามาท�า

ถึงอย่างไรก็ต้องเสี่ยง เมื่อลงเรือล�าเดียวกันแล้วก็ต้องช่วยเหลือให้

ถงึที่สุด

“ริชชี่แต่งหน้าฌามาให้สวยที่สุด เดี๋ยวแม่จะไปเปิดเหล้าที่แพงที่สุด

ในร้านเลี้ยงเขาเอง”

ประโยคหลังพวงมาลีกล่าวกับฌามา หญิงสาวจึงรวบเอวพวงมาลี

มากอดแล้วกล่าวขอบคุณเบาๆ



๒

ทุกอย่างเรยีบร้อยภายในเวลาสบิห้านาทตีามที่เชนก�าหนด ฌามา 
แต่งตัวด้วยชุดที่เธอคิดว่าเซ็กซี่ที่สุด วาบหวามที่สุดเท่าที่จะหาได้ในเวลานี้ 

แม้เธอจะไม่มั่นใจนัก เนื่องจากชุดนี้เป็นชุดที่ออกมาหลายปีแล้ว หากใส่

ออกงานมนักเ็ป็นชุดที่เอาต์มากชุดหนึ่ง แต่มนักเ็ป็นการเตรยีมตวัที่เธอคดิ

ว่าดทีี่สุดส�าหรบัค�่าคนืนี้ อย่างน้อยกน็่าจะสร้างความประทบัใจแรกพบให้

เขาได้บ้าง 

แต่ถงึอย่างนั้นเธอกย็งัถามตวัเองซ�้าว่า ทกุอย่างมนัคอืความจรงิใช่ไหม 

ท�าไมเธอยงัคดิว่าตวัเองฝันอยู่ เชน ฮาเวล ผู้ชายที่มชีื่อเสยีงโด่งดงั ทายาท

นักธุรกิจผู้ยิ่งใหญ่ก�าลังนั่งอยู่ในพาราไดส์ และสาเหตุที่เขามาในวันนี้ก็คือ

มาขอพบเธอ...

หญิงสาวหยิกตัวเองแรงๆ หนึ่งครั้งและพบว่าอาการเจ็บแปลบนั้น

เกดิขึ้นกบัตวัเธอ แสดงว่าทุกอย่างคอืเรื่องจรงิ 

ฌามาบอกไม่ถูกว่าตอนนี้รู้สกึอย่างไร แน่นอนว่าส่วนหนึ่งคอืความ

ตื่นเต้น ใจเธอเต้นโครมครามอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน จ�าได้ว่าครั้งหนึ่งเธอ
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เคยได้รบัเกยีรตใิห้ไปพบ อดมั เลอวนี นกัร้องชื่อดงัก้องโลก ที่เธอแอบ

มโนว่าเขาเป็นสามตีามสาวๆ ทั่วโลก แต่กย็งัไม่รูส้กึตื่นเต้นเท่ากบัตอนนี้เลย

แต่ในความตื่นเต้นนั้นก็มีความหวาดหวั่นซ่อนอยู่เช่นกัน แววตาที่

สดใสเป็นประกายเมื่อครู่หม่นแสงลง ความสับสนอลหม่านเกิดในหัวใจ 

แน่นอนว่าการมาของเขาครั้งนี้ต้องมีจุดประสงค์ หากเป็นเหมือนนิยายที่ 

เธออ่านตามพลอตธรรมดาดาษดื่น มหาเศรษฐีหนุ่มเมื่อเห็นเธอก็ต้อง

ตกหลุมรกั จากนั้นเขากจ็ะขอให้เธอเป็นผู้หญงิของเขาจรงิๆ แต่นี่มนัชวีติ

จรงิ เขาคงไม่ใช่เจ้าชายที่จะมารบัซนิเดอเรลลากลบัสูป่ราสาทอย่างแนน่อน 

ถึงเธอไม่ใช่ซินเดอเรลลา แต่เธอก็ไม่ใช่แม่มดใจร้าย และอดหวัง

เลก็ๆ ไม่ได้ว่าเขาจะเข้าใจในสิ่งที่เธอท�า

ฌามาก้าวเดนิออกจากห้อง ความมั่นใจที่เคยมเีกนิร้อยลดเหลอืศูนย์

เพราะความกดดัน แม้เธอจะได้รับเกียรติให้เป็นนางแบบกิตติมศักดิ์อยู่

บ่อยๆ ชุดที่สวมวนันี้เป็นซทีรูสดี�าแนบเนื้อที่เน้นความเซก็ซี่มากมาย และ

เธอสวมรองเท้าสน้สูงกว่าห้านิ้ว แต่ยามเดนิไปตามทางเดนิ เธอกลบัรูส้กึวา่

ขาทั้งสองข้างมนัไม่ประสานงานกนัเอาเสยีเลย 

“ฉนั...ฉนัดเูป็นไงบ้างรชิชี่” แม้จะคดิว่าเธอสวยกวา่ทกุวนั แต่พอเอา

เข้าจรงิเธอกย็งัไม่มั่นใจในตวัเองอยู่ด ีจงึหยุดยนืแล้วหมุนซ้ายหมุนขวา ให้

พี่เลี้ยงประจ�าตวัส�ารวจความเรยีบร้อยอกีครั้ง

“สวยที่สุดเลยค่ะ” รชิชี่กล่าวย�้าให้ความมั่นใจ แต่สุดท้ายกอ็ดถาม

ด้วยความหวาดหวั่นไม่ได้ “แต่พี่ฌามาแน่ใจนะว่าจะเข้าไปพบเขาจริงๆ 

เปลี่ยนใจตอนนี้ยงัทนันะ” 

“มาถงึขนาดนี้แล้ว ถงึถอยกค็งถูกจบักลบัมาอยู่ด”ี

ฌามาปรายตาไปมองชายสวมชุดสูทสีด�านับสิบคนที่ยืนประจ�าอยู่

ตามจุดต่างๆ ซึ่งเป็นค�าตอบว่าเธอไม่มสีทิธิ์เปลี่ยนใจเป็นอย่างอื่นแล้ว 

ริชชี่ลอบกลืนน�้าลายอึกใหญ่ขณะเดินตัวลีบเคียงข้างฌามา แม้จะ

กลัวแต่ก็ไม่เคยคิดทิ้งเจ้านายที่ครั้งหนึ่งเคยมอบชีวิตใหม่ให้เด็กเร่ร่อน 
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อย่างตน

“งั้นลุยค่ะ รชิชี่จะลุยไปกบัพี่ฌามา”

นี่สนิะ เพื่อนกนิหาง่าย เพื่อนตายหายาก ฌามายิ้มออกมาอย่างอุน่ใจ  

เธอจะกลวัอะไรหากมรีชิชี่อยูเ่คยีงข้าง ใจที่ฝ่อฟฟู่องขึ้นมาเป็นกอง 

“เชญิครบั”

บอดีการ์ดที่คุมอยู่หน้าประตูห้องรับรองผายมือเชื้อเชิญ แม้จะ

พยายามท�าใจมาแล้วว่าเชนไม่ใช่คนที่น่ากลัว แต่การถูกห้อมล้อมด้วยคน

ของเขาท�าให้เธอรูส้กึหวั่นไหวเหมอืนกนั เธอจงึจบัมอืรชิชี่แน่นเพื่อพาเข้าไป

ในห้องด้วยกนั

ทว่าบอดกีาร์ดของเชนเปลี่ยนท่าทางทนัท ีจากผายมอืกก็ลายเป็นกั้น

ไม่ให้เข้าแทน พร้อมกล่าวด้วยน�้าเสยีงสุภาพแต่มคีวามดุดนัแฝงอยู่

“คณุเชนจะพบแต่คณุฌามา บคุคลที่ไม่เกี่ยวข้องกรุณารอด้านนอก” 

“งั้นรชิชี่ไปรอที่ห้องนะคะ”

กล่าวจบรชิชี่กว็ิ่งฉวิออกไปทนัท ีปล่อยให้ฌามามองตามด้วยอาการ

อึ้งงันในตอนแรกแล้วค่อยเปลี่ยนเป็นความขุ่นเคือง เมื่อเห็นว่าอีกฝ่ายหนี

เอาตวัรอดไปแล้ว ไหนว่าจะลุยไปด้วยกนั ยงัไม่ทนัไรกท็ิ้งเธอไปเสยีแล้ว

เมื่ออยู่คนเดยีวท่ามกลางคนของเขา จู่ๆ ขาของเธอกส็ั่น พลางถาม

ตวัเองในใจว่าถอยตอนนี้ทนัไหม

“เชญิครบั คุณเชนรออยู่นานแล้ว”

คงไม่ทัน เพราะบอดีการ์ดหน้าโหดคงไม่ยอมให้เธอหนีไปอย่างที่ 

รชิชี่ท�าแน่ อกีทั้งสายตาบงัคบัแกมขูเ่ขญ็ที่สาดมายงัเธอท�าให้จ�าต้องก้าวเท้า

ต่อไปด้วยความรู้สกึที่ไม่ดเีอาเสยีเลย

หญงิสาวหลบัตาลงเพื่อระงบัความตื่นเต้นในใจ รวบรวมสมาธแิล้ว

ก้าวเข้าไปในห้อง แต่แล้วเธอกพ็บว่าห้องค่อนข้างสลวัเนื่องจากโคมไฟเพดาน

ไม่ได้เปิดใช้งาน จะมกีเ็พยีงแสงจากไฟดวงเลก็แรงเทยีนน้อยจากผนงัห้อง

สองดวงเท่านั้นที่ท�าหน้าที่ให้แสงสว่าง 
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“เปิดไฟนะคะ” เธอกล่าวพร้อมกับเอื้อมมือไปเพื่อจะกดสวิตช์ไฟ 

ดวงใหญ่ ทว่าต้องหดมอืกลบัมาเสยีก่อนเพราะเขาร้องห้าม

“ไม่ต้อง”

แม่เจ้า...นั่นคือเสียงของเขาหรือ ท�าไมช่างทรงพลังอ�านาจจนท�าให้

เธอใจสั่นได้ขนาดนี้

ยอมรบัเลยว่ากลวั...แต่มาถงึขนาดนี้แล้วเธอกต้็องสู ้จงึพยายามป้ัน

ยิ้มแล้วหนัไปเผชญิหน้ากบัเขา

แล้วยิ้มของเธอก็ค้างอยู่อย่างนั้นเมื่อสบสายตาที่มองตรงมา เธอ

เหมือนถูกมนตร์สะกด เชนในโทรทัศน์หรือในนิตยสารที่เธอว่าหล่อเหลา

แล้ว แต่เมื่อเหน็ตวัเป็นๆ ของเขานั่งอยู่ตรงหน้า เธอแทบจะหยุดหายใจ

‘แม่ขา หนูอยากได้’

วลเีดด็ในอนิเทอร์เนต็ผดุขึ้นมาในสมอง ยิ่งมองเขากย็ิ่งหลอ่อย่างไร้

ที่ต ิโครงหน้าคมคายประกอบด้วยสนักรามบกึบนึ คิ้วเข้ม ตาคม จมูกโด่ง

เป็นสันรับกับริมฝีปากได้รูป เขาเหมือนทูตสวรรค์ที่หลงอยู่ในโลกมนุษย์ 

ไอ้อาการของผู้หญงิที่เพ้อคลั่งถงึขั้นยอมตกเป็นทาสของผู้ชายสกัคน แล้ว

ยอมเรียกคนคนนั้นว่าทูนหัวของบ่าว มันคืออาการอย่างนี้นี่เอง...เธอเพิ่ง

เข้าใจ 

“อะ...อื้ม!”

เสยีงกระแอมของเขาดงึเธอออกมาจากความเพ้อคลั่ง ขณะเดยีวกนั

กท็�าให้ฌามารู้ว่าตวัเองเผลอมองหน้าเขานานเกนิไป

‘เล่นตวั ต้องเล่นตวั’ เธอย�้ากบัตวัเอง ก่อนจะเชดิหน้าขึ้นท�าเป็นเมนิ

เขา ทั้งที่ใจจดจ่ออยู่กบัเขาทุกการกระท�า 

“มานั่งข้างๆ นี่เถอะ ผมมีอะไรจะพูดกับคุณสักสองสามประโยค”  

เขาเป็นคนเอ่ยขึ้นก่อนด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ คาดเดาอารมณ์ไม่ถูกว่าก�าลงั

คดิอะไรอยู่

เขาสั่งให้ไปนั่งเธอก็ต้องไป ทว่าเพื่อให้คงสโลแกนของตัวเองเอาไว้ 



ณ นั น ท ร  l  23

นั่นคือสูงส่งและดูแพง เธอจึงนั่งโซฟาตัวเดียวกับเขาแต่ทิ้งระยะห่างอย่าง

จงใจ 

จะว่าไปไฟไม่สว่างมากกด็ ีเขาจะได้ไม่เหน็ว่าตอนนี้เธอสั่นขนาดไหน 

เธอหันไปมองเขาอีกครั้งอย่างไม่รู้ตัว ท่ามกลางความสลัวเธอเห็น

เพยีงดวงตาวบัวาม ทว่าเมื่อสบตาเขาแล้วเธอรู้สกึไม่เป็นตวัของตวัเอง จงึ

เลื่อนสายตามาที่จมกูโด่งเป็นสนัของเขาแทน แม้จะมองเหน็ไม่ชดันกัแต่เธอ

ก็รู้ว่าเชนเป็นเลือดผสมระหว่างตะวันออกกับตะวันตกที่ลงตัวอย่างที่สุด  

เขาหล่อเหลาทุกองศา เซ็กซี่อย่างร้ายกาจแม้ยามอยู่ในที่มืด โดยเฉพาะ 

รมิฝีปากบางเฉยีบที่เหยยีดออกนั้นมนัท�าให้เธอใจเต้นระทกึอย่างบอกไม่ถูก

ยามนี้เธอไม่รู้ตัวเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเธอในตอนนี้คืออะไร อะไร 

กนัแน่ที่ท�าให้ใจสั่นระหว่างเสน่ห์ของเขากบัความกลวัของเธอ น่าจะเป็นอย่าง

หลงั คนอย่างเธอเจอผู้ชายมาร้อยแปด หล่อทดัเทยีมดาราชื่อดงักม็ ีแต่ก็

ไม่เคยมใีครที่ให้ความรู้สกึอย่างนี้

ไม่ เธอจะกลวัเขาไม่ได้ เพราะหากว่าเธอกลวั สิ่งที่หวงัไว้จะไม่มวีนั

ส�าเรจ็

ระหว่างที่เธอก�าลงัถอืวสิาสะส�ารวจตรวจตราเขานั้น เธอกร็บัรูไ้ด้ถงึ

เรยีวแขนหนกัอึ้งที่พาดลงมาบนไหล่ สญัชาตญาณท�าให้เธอขนืตวัออกห่าง

โดยอตัโนมตั ิผดิจากแผนที่วางไว้ เพราะไม่ชอบให้ใครมาฉวยโอกาสกบัเธอ 

“คุณจะท�าอะไรฉัน!” ฌามาเผลอถามเสียงห้วนพร้อมกับพยายาม

เบี่ยงตวัออก แต่เขาแขง็แรงเกนิไป เธอจงึได้แต่ดิ้นขลุกขลกัอย่างไม่เป็นท่า 

“คุณนั่งห่างเกินไป ผมไม่ชอบตะโกนคุย” พอเขากล่าวจบก็ดึงเธอ 

เข้ามาใกล้ ใกล้จนเธอแทบจะเกยอยู่บนตกัเขา

เป็นครั้งแรกที่เธอเข้าใกล้บรุษุเพศ อกีทั้งบรรยากาศในห้องยงัท�าให้

เธอแตกตื่น กลิ่นน�้าหอมยี่ห้อหรูผสมกลิ่นชายแท้ฉุนติดจมูก ทุกอย่างที่ 

เกดิขึ้นท�าให้เธอรู้สกึปั่นป่วน จติใจไม่อยู่กบัเนื้อกบัตวั ลมืแผนการที่วางไว้

เสยีหมดสิ้น ดิ้นรนออกจากพนัธนาการของเขาอย่างบ้าคลั่ง
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“ปล่อยนะ ปล่อย! ไม่งั้นฉนัจะร้องให้คนช่วย”

ค�าขู่ค่อนข้างจะเป็นนางเอ๊กนางเอกในนิยาย แต่ตอนนี้สมองน้อยๆ 

ของเธอนกึออกแค่นี้ 

“ไหนประกาศกับคนเอาไว้ทั่วว่าเป็นผู้หญิงของผม แล้วท�าไมผม 

กอดนดิกอดหน่อยคุณถงึขดัขนืล่ะ”

ฌามาตวดัสายตาไปมองเขาอย่างขุน่เคอืง ค�าพดูของเขาเหมอืนก�าลงั

เหยียดหยามเธออยู่ แต่เมื่อสบตาเขาอีกครั้งเธอกลับได้สติและรู้สึกอดสู 

จรงิสนิะ...เธอเป็นคนป่าวประกาศอย่างนั้นจรงิๆ

แล้วจู่ๆ  เขากย็อมปล่อยเธอเป็นอสิระด้วยการคลายวงแขนออก และ

ด้วยสญัชาตญาณที่เธอไม่รู้ตวั ฌามากก็ระเด้งตวัออกห่างเขา กระเถบิไป

จนเกือบไถลตกโซฟา ดีว่าตอนเด็กพ่อกับแม่บังคับให้เธอเล่นยิมนาสติก 

จงึกลบัมานั่งทรงตวัได้อย่างสวยงาม

เชนยังคงมองเธออยู่ ฌามารู้สึกว่าตัวเองหน้าร้อนผ่าวจากความ

อบัอายเมื่อครู่ จงึท�าได้แค่ส่งยิ้มแหยกลบัไป มุมปากของเขายกขึ้นเช่นกนั 

แม้จะไม่ชดัเจนแต่เธอกร็ู้ว่าเขาก�าลงัขบขนั

หมดกัน...เธอต้องการให้เขาประทับใจเธอจนเกิดเป็นรักแรกพบ  

แต่นี่อะไร เธอกลับมาเล่นกายกรรมเปียงยาง เป็นตลกคาเฟ่ให้เขาชมเสีย

อย่างนั้น 

ความอบัอายเข้าสูข่ั้นวกิฤต ิฌามา ผูห้ญงิที่มคีวามมั่นใจในตวัเองสงู

กว่าตกึใบหยกจงึได้แต่ก้มหน้าก้มตามองแต่มอืตวัเอง 

“เอาละ เรามาเข้าเรื่องกนัดกีว่า เรื่องที่คุณแอบอ้างว่าคุณเป็นผู้หญงิ

ของผม”

ฌามารู้สึกว่าตอนนี้หน้าของเธอร้อนจนแทบไหม้ ความตกใจ ตื่น

กลวั และความอายท�าให้เธอพดูอะไรไม่ออก เดมิที่คดิไว้คอืต้องเป็นไปตาม

สตูรนยิาย...เขาจะต้องมองเธออย่างหวานเชื่อม ไม่ใช่ใช้น�้าเสยีงคาดคั้นและ

ท�าท่าทางเยน็ชากบัเธอแบบนี้ 
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“คอืเรื่องนั้น...ฉนั...ฉนั...” 

ในนาทนีี้เธอได้แต่อ�้าอึ้ง ไม่รู้วา่จะอธบิายอย่างไร เธออายเกนิกว่าจะ

บอกวา่เขาคอืหนุม่ในดวงใจของเธอ เธอจงึอุปโลกนเ์รื่องนี้ขึ้นมา และไมค่ดิ

ว่ามันจะไปถึงหูเขาในเมื่อเขาอยู่ไกลถึงอเมริกา แล้วเธอก็เหลือบไปเห็น 

บางอย่างบนโต๊ะ...บางทสีิ่งนี้อาจจะช่วยประวงิเวลา 

“เดี๋ยวฉนัผสมเหล้าให้คุณดื่มก่อน แล้วเราค่อยๆ คุยกนัดไีหมคะ”

“ผมรบี ไม่มเีวลาคุยกบัคุณนานนกั อกีห้านาทผีมต้องไปแล้ว”

เขากล่าวพร้อมยกนาฬิกาข้อมอืขึ้นมาดูแล้วท�าหน้ายุ่ง

แต่คนที่หน้ายุง่กว่าคอืหญงิสาวเจ้าของสถานที่ ถ้าเธอปล่อยเชนกลบั

ไปตอนนี้มนัจะดมูพีริธุมาก เพราะเขาคยุกบัเธอไม่ถงึสบินาท ีมนัดไูม่เหมอืน

คนที่มคีวามผกูพนัลกึซึ้งต่อกนัเลย และนั่นอาจจะท�าให้พวกข้างนอกสงสยั 

ดงันั้นเธอจะต้องยื้อเวลาให้เขาอยู่นานกว่านี้ อย่างน้อยสกัครึ่งชั่วโมง

“แก้วเดยีว ฉนัขอเลี้ยงเหล้าคุณแค่แก้วเดยีวเพื่อขอโทษ นะคะ นะ”

“กไ็ด้” เชนตอบตกลง “แต่แค่แก้วเดยีวเท่านั้นนะ แล้วผมจะขอคุย

ธุระของผมเสยีท”ี

ค�าตอบรบัของเขาท�าให้ฌามายิ้มออกมาอย่างโลง่อก เธอเอื้อมมอืไป

หยบิแก้ว คบีน�้าแขง็ใส่เตม็แก้วจากนั้นกร็นิเหล้าตามลงไป 

“เหล้านั่นใส่เยอะเกนิไปหรอืเปล่า” ชายหนุม่ท้วงเมื่อเหน็ว่าเธอชงเหล้า

เหมอืนการเทน�้าอดัลม แต่เธอกลบัหนัมามองเขาตาแป๋วแล้วแย้ง

“เยอะเหรอคะ ไม่นะ ยงัไม่เตม็เลย” 

เชนแย่งขวดมาก่อนที่เธอจะรินจนเต็มแก้วจริงๆ แล้วอดถามไม่ได้ 

เมื่อเธอดูไม่จดัเจนเรื่องนี้เอาเสยีเลย 

“คุณชงเหล้าเป็นหรอืเปล่า”

ค�าถามนั้นท�าเอาฌามาหน้าเสยี เธอไม่กนิเหล้าและไม่เคยชงเหล้า แต่

เพราะประสบการณ์จากบิดาบังเกิดเกล้าที่หลงใหลอิงอรจากการปรนนิบัติ

เรื่องพวกนี้ได้อย่างคล่องแคล่วไม่ขาดตกบกพร่อง ท�าให้เธอถือว่ามันคือ



26  l  เ ล่ ห์ วิ ห ค

เสน่ห์อย่างหนึ่งของผู้หญงิ จงึกลั้นใจโกหกค�าโต 

“เป็นสคิะเป็น อนันี้สูตรพเิศษเลย ส�าหรบัคุณเท่านั้น” 

เธอยิ้มหวาน ตั้งใจจะกลบเกลื่อนเรื่องที่เธอชงเหล้าไม่เป็น แต่กลบั

ท�าให้ชายหนุ่มผวา เพราะคดิว่าเธอคงตั้งใจจะมอมเหล้าเขาแน่ๆ เขาจงึเพิ่ม

ความระมดัระวงัตวัมากขึ้น

“งั้นแก้วนี้คุณดื่มเองกแ็ล้วกนั เดี๋ยวของผม ผมจดัการเอง”

“อ๋อค่ะ” หญงิสาวรบัค�าอย่างง่ายดาย ง่ายจนเชนรู้สกึแปลกใจ เพราะ

เดาไม่ถูกว่าเธอจะมาไม้ไหนกนัแน่

แต่ไม้ไหนเขากไ็ม่สน เพราะสิ่งที่เขาต้องการคอืรบีคุยแล้วกร็บีไป

เชนจดัการชงเหล้าให้ตวัเอง โดยที่เธอจบัจ้องการกระท�าของเขาทุก

ขั้นตอน จับจ้องจนเขารู้สึกแปลกๆ เมื่อเงยหน้าขึ้นจากแก้วก็พบรอยยิ้ม

พร่างพราว รอยยิ้มที่ท�าให้โลกของเขาสว่างไปชั่วขณะหนึ่งอย่างไม่รู้ตวั 

ชายหนุม่อึ้งไป แล้วสตขิองเขากก็ลบัคนืมาอกีครั้งเมื่อได้ยนิเสยีงเธอ

“ดื่มกนัค่ะ ชน”

เชนมองเธออย่างงวยงง อยากจะเตอืนเธอว่าเหล้าเพยีวๆ ในแก้วนั่น

อาจจะท�าให้เธอเมาได้ แต่บางทนีี่อาจจะเป็นรสนยิมส่วนตวัของเธอ ดงันั้น

เขาจงึเลอืกที่จะนิ่งแล้วยื่นแก้วมาชนกบัแก้วเธอเบาๆ

ใจของฌามาฮกึเหมิเมื่อแผนที่วางไว้ส�าเรจ็ไปขั้นหนึ่ง เธอนกึถงึนยิาย

จนีที่ก�าลงัฮติอยูใ่นปัจจบุนั มนัมวีลหีนึ่งบอกว่า ‘ดื่มหมดแก้วแสดงถงึความ

จรงิใจของมติร’ ดงันั้นเธอจงึตั้งใจจะแสดงให้เชนดูว่าถงึแม้เธอจะแอบอ้าง

ชื่อเขา แต่เธอกเ็ป็นคนที่จรงิใจและคบได้คนหนึ่ง

ฌามากลั้นหายใจกรอกเหล้าใส่ปาก มั่นใจว่าเชนต้องเหน็ความจรงิใจ

ของเธอหากเธอดื่มให้เขาหมดแก้ว

ทนัททีี่เหล้าไหลลงคอฌามากท็�าหน้าเบ้ เธอไม่เข้าใจเลยว่าท�าไมผู้ชาย

ถงึชอบดื่มเหล้านกั นอกจากไม่อร่อยแล้วยงับาดคอเหลอืเกนิ แต่ถงึอย่างนั้น

เธอกอ็ดทนดื่มมนัรวดเดยีว
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ทันทีที่เหล้าในแก้วหมด เธอก็หันไปมองชายหนุ่มผู้เป็นแขกอีกครั้ง 

เขาดูอึ้งๆ อ้าปากค้าง ยิ่งท�าให้เธอมั่นใจว่าเขาเหน็ความจรงิใจของเธอแล้ว

“ดื่มสคิะ” เธอบอกเขา ขณะเดยีวกนักเ็ริ่มรู้สกึแปลกๆ เหมอืนโซฟา

ที่นั่งอยู่เริ่มเคลื่อนไหว

เชนท�าตามที่เธอบอก แต่เขาแค่จบิเท่านั้น ซึ่งท�าให้เธอไม่พอใจ

“คุณไม่จรงิใจเลย ต้องหมดแก้วอย่างที่ฉนัท�าส”ิ

“หมดแก้วกค็งเมา ไม่ได้พูดธุระกนัพอด”ี เชนปฏเิสธ เขาเลอืกที่จะ

ดื่มแค่นี้ ส�าหรบัเขามนัมากเกนิไปแล้วด้วย เพราะปกตเิขาไม่แตะของพวกนี้  

ฌามาหน้างอ แต่เชนไม่คดิจะให้เธอถ่วงเวลาอกีจงึเข้าเรื่องทนัที

“เอาละ ที่ผมมาวนันี้ผมจะมาเตอืนให้คณุหยดุการกระท�าของคณุเสยี 

เพราะคุณก�าลงัสร้างความเสยีหายให้ผม”

“เสยีหายยงัไง!” ฌามาถามทนัทดี้วยน�้าเสยีงค่อนข้างห้วน ฤทธิ์ของ

น�้าเมาท�าให้เธอกล้าขึ้น และสิ่งที่เขาพูดมันท�าให้เธอไม่พอใจ เขาพูดมาได้

อย่างไรว่าท�าให้เขาเสยีหาย ความจรงิเขาควรจะดใีจและภูมใิจที่เธอเลอืกเขา

แทนที่จะเป็นผู้ชายคนอื่น

เชนยงัคงมที่าทางสงบนิ่ง ตอบค�าถามด้วยเสยีงที่เรยีบสนทิเช่นเดมิ 

“คุณท�าให้การร่วมทุนระหว่างผมกบับรษิทัข้ามชาตชิะงกั”

“การร่วมทุนของบรษิทัคุณกบับรษิทัข้ามชาตชิะงกั? เดี๋ยวก่อน มนั

เกี่ยวกบัฉนัไดย้งัไง” ฌามาถามดว้ยความงนุงง ไม่เขา้ใจเลยวา่เธอไปมสีว่น

เกี่ยวข้องกบัเรื่องงานของเขาได้อย่างไร

เชนเป็นฝ่ายอึกอัก...นั่นเป็นเพราะประธานของเทอร์นอลฟาร์มาซี

ต้องการให้เขาผกูสมัพนัธ์กบัลกูสาวคนกลางซึ่งตอนนี้เป็นนางแบบชื่อดงัอยู่

ที่ฝั่งอเมรกิา แต่ข่าวของฌามาที่หลุดรอดออกไปท�าให้อกีฝ่ายโกรธ ท�าให้

การร่วมลงทุนของเขากบับรษิทัยายกัษ์ใหญ่ถูกเลื่อนออกไป

แม้เชนจะไม่ติดใจเรื่องนี้และไม่คิดที่จะใช้ผู้หญิงเป็นสะพานข้าม

ส�าหรบัเรื่องงาน แต่ข่าวที่ว่าเขามผีูห้ญงิเกบ็ไว้ที่เมอืงไทยมนักก็วนใจ อกีทั้ง
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มหีลายคนยนืยนัว่าเหน็เขามานั่งรบัประทานอาหารกบัเธอจรงิๆ ซึ่งแน่นอน

ว่านี่คือการพบเธอครั้งแรก ดังนั้นเธอจะต้องมีลูกไม้บางอย่างที่ท�าให้คน 

เชื่ออย่างนั้น เขาจึงต้องมาจัดการกับเธอก่อนที่เรื่องราวจะบานปลายไป

มากกว่านี้ 

“ท�าไมไม่ตอบล่ะค้า ฉนัรอฟังอยูน่ะ” เธอทวงด้วยน�้าเสยีงที่เปลี่ยนไป 

จ้องเขาด้วยดวงตาอนัฉ�่าปรอื 

แววตาเหมอืนคนไร้เดยีงสาไม่รูค้วามของเธอท�าให้เขาหงดุหงดิ และ

เขากไ็ม่จ�าเป็นต้องอธบิายอะไรให้เธอฟัง เพราะเธอเป็นคนแปลกหน้า ส่วน

ที่มาในวนันี้กเ็พื่อยุตเิรื่องทุกอย่าง เขาจงึหนัไปสบตาเธอด้วยแววตาจรงิจงั 

แล้วกล่าวเสยีงเข้มขึ้น 

“เอาเป็นว่าคณุท�าให้ผมเสยีหาย ถ้าคณุยงัไม่หยดุผมคงต้องฟ้องคุณ

จรงิๆ”

ท่าทางของเขาเหมอืนไม่ได้ขู่ แววตาคู่นั้นที่มองตรงมายงัเธอจรงิจงั

เกนิกว่าที่เธอจะล้อเล่นด้วย แต่ตอนนี้สตขิองฌามาไม่ได้เตม็ร้อยเปอร์เซน็ต์

เพราะฤทธิ์แอลกอฮอล์ เธอจงึยิ้มและตอบกลบัไปด้วยแววตาท้าทาย

“ฟ้องเลยค่ะ แต่ฉันจะบอกคุณซะก่อน นอกจากนามสกุลที่เสีย

เครดิต ฉันก็มีแต่ตัวกับหัวใจ ถ้าคุณจะเอาสองอย่างนี้ไปก็เอาไปได้เลย” 

กล่าวจบเธอกห็วัเราะเอิ๊กอ๊าก ยิ่งท�าให้เชนอารมณ์เสยี

“ผมไม่ได้พูดเล่นนะ”

“ฉนักไ็ม่ได้พูดเล่นเหมอืนกนั เอาไปเลยค่ะ อ้อ ฉนัยงัมเีงนิเกบ็อกี

นิดหน่อย ถ้าไม่พอฉันยกให้ หรือว่าคุณจะเปลี่ยนเป็นของแถม ข้าวสาร 

ดไีหม เอ...แต่ฝรั่งไม่กนิข้าวสาร งั้นขนมปังฟาร์มเฮาส์แล้วกนัเนอะ เหมา

หมดเซเว่นเลย”

“นี่คุณ!” เชนขึ้นเสยีงอย่างเหลอือด เธอเสยีสตหิรอืว่าอะไร ท�าไมถงึ

ดูพูดไม่รู้เรื่อง 

“คุณดูตลกจงั ฮ่าๆๆ” 
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“ตลกอะไร ไม่เหน็มอีะไรตลก” เขาถามด้วยความฉุนเฉยีวเมื่ออยู่ๆ 

เธอกห็วัเราะออกมาอย่างไร้เหตุผล

“ตลกส ิคุณแยกร่างได้ กลายเป็นหมพีูห์กไ็ด้ มามะ หมพีูห์ตวัอ้วน

จ๋า มาให้ฌามากอดหน่อย” ไม่พูดเปล่า เธอยงัโถมตวัเข้าไปกอดเขา 

ชายหนุ่มพยายามจะผลกัเธอออกไป แต่เมื่อแตะเนื้อตวันุ่มนิ่มหอม

กรุ่น เขากถ็งึกบัอึ้งงนัไปแล้วท�าอะไรไม่ถูกไปชั่วขณะหนึ่ง

เชนพยายามระงับอารมณ์ นี่เธอก�าลังเล่นตลกอะไรกัน เบี่ยงเบน

ประเดน็ พยายามหน ีหรอืว่า...

“อย่าบอกนะว่าคุณเมาแล้ว”

“คราย...มาว...ฉาน...ม่าย...มาววว” ฌามาลากเสียงยาว อารมณ์

ครื้นเครงมาจากไหนไม่รู้ รู้แต่ว่าตอนนี้เธออยากร้องเพลง

หญงิสาวลุกจากโซฟาแล้วดงึเขาขึ้นมาด้วย

“มา...มา...ร้องเพลงกาน”

ชดั ชวัร์ เธอเมา เขาจงึปฏเิสธค�าชวนของเธอทนัที

“ไม่ เชญิคุณตามสบาย”

“โอเค ฉนัร้องคนเดยีวกไ็ด้ ก้าบ...ก้าบ...ก้าบ เป็ด...อาบ..น้าม..นาย..

คอง...ตา...ก้อ...จ้อง...แล...มอง...เพราะ...นาย...คอง...ม.ี..หอย...ปลา...ปู” 

เมื่อเหน็ว่าเขาไม่อยากเป็นนกัร้อง เธอกใ็ห้เขาเป็นผู้ฟัง โดยขุดเพลง

เก่าตั้งแต่สมยัเรยีนอนบุาลซึ่งเป็นช่วงที่เธอมคีวามสขุที่สดุในชวีติขึ้นมาร้อง 

แถมยังเต้นท่าเป็ดประกอบด้วยความขบขัน หัวเราะอย่างมีความสุข ลืม 

ทุกสิ่งทุกอย่างว่าเธอมาที่นี่ท�าไม ลืมสิ้นซึ่งเป้าหมายและความทุกข์ในใจ 

ปล่อยตวัไปกบัวนัวาน

เคยมีแต่ลูกเป็ดกลายเป็นหงส์ แต่นี่มันอะไรกัน หงส์กลายเป็น 
ลูกเป็ด โลกมนักลบัตาลปัตรไปหรอือย่างไร เชนหวัเสยีไม่น้อยที่ทุกอย่าง

มันกลายเป็นเช่นนี้ ที่เขามาที่นี่ในวันนี้ก็เพื่อบอกให้เธอเลิกอ้างชื่อเขาเสีย 
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เพราะนอกจากจะท�าให้เขาเสยีชื่อแล้วยงัเป็นอนัตรายต่อตวัเธอด้วย 

ครั้นจะพูดตอนนี้ก็คงไม่รู้เรื่องเสียแล้ว เพราะเธอมอมเหล้าตัวเอง

จนเมาแอ๋เสยีขนาดนั้น เขาจงึได้แต่ทอดถอนใจ มองการแสดงตรงหน้าด้วย

ความอ่อนอกอ่อนใจ

ในเงามดืสลวัเหน็เพยีงเรอืนร่างโปร่งบางขยบัไปมา ปากกร็้องเพลง

ลั่น เมื่อเพลงเป็ดจบก็ต่อด้วยเพลงช้าง และเพลงพระอาทิตย์ยิ้มแฉ่งตาม

ล�าดบั ซึ่งเขาฟังรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างเพราะเธอเมา แต่มนักด็ูตลกด ี

เขานั่งมองเธอพลางนึกถึงปฏิกิริยาที่เธอแสดงออกมา แม้จะอยู่ใน

ความมืดก็เห็นได้ชัดว่าเธอกลัวเขา ยามเมื่อเขาแตะต้องตัวเธอก็ได้รับการ

ต่อต้านในทนัท ีเสยีงที่เปล่งออกมานั้นแสดงถงึความไม่พอใจ ทั้งหมดแสดง

ชดัว่าเธอไม่ได้อยากเป็นของเขาจรงิๆ แล้วท�าไมเธอถงึได้กุเรื่องนี้ขึ้นมา

สิ่งที่เกิดขึ้นท�าให้เชนนึกถึงศัตรู หรือคนพวกนั้นจะจ้างผู้หญิงคนนี้

มาสอดแนม

ช่างเป็นเรื่องน่าขนั หากจะจ้างใครสกัคนน่าจะจ้างพวกมอือาชพี ไม่ใช่

นางนกต่ออ่อนประสบการณ์อย่างนี้

เชนนั่งมองฌามาร้องเพลงอีกพักหนึ่งจนกระทั่งเธอเริ่มหมดแรง 

เหล้าดกีรแีรงออกฤทธิ์อย่างเตม็ที่ ในที่สดุเธอกโ็อนเอนและก�าลงัจะทรงตวั

ไม่อยู่

เขาคงจะเป็นผู้ชายใจด�าหากไม่เข้าไปช่วยเธอ เชนลุกขึ้นจากโซฟา  

ไม่อยากให้เธอชนอะไรเข้าแล้วบาดเจบ็ ทว่าเธอกเ็ดนิมาเกาะเขาและกอดเขา

เอาไว้แน่น

“ฉันไม่ได้ตั้งใจท�าให้คุณเดือดร้อน แต่ฉันจ�าเป็นจริงๆ ให้ฉันเป็น 

ผู้หญงิของคุณต่อไปเถอะนะ” เธอกล่าวด้วยเสยีงเว้าวอน 

เชนอึ้งงันไปอีกครั้ง โดยเฉพาะเมื่อดวงตาสองคู่ประสานกัน และ 

ในที่สุดเขากต็ดัสนิใจอุ้มเธอขึ้นมาจากพื้นแล้วก้าวยาวๆ ออกจากห้องไป



๓

ที่นี่ที่ไหนกนั!
ฌามามองไปรอบๆ แต่ไม่รู้สึกคุ้นเคยกับสถานที่แห่งนี้เลยสักนิด  

อกีทั้งมนัยงัมดืสนทิเหมอืนว่าตวัเองอยูใ่นห้องแคบๆ ห้องหนึ่ง ความคดินั้น

ท�าให้เธอตกใจไม่น้อย 

เธอมาท�าอะไรที่นี่ ใครเป็นคนพาเธอมา แล้วเธอกไ็ด้ค�าตอบแทบจะ

ในทันทีเมื่อเห็นว่าริมหน้าต่างมีร่างสูงของใครบางคน คนที่เธอรอคอยมา

นานแสนนาน 

“คุณพาฉนัมาที่นี่เหรอคะ” เธอถาม ใจสั่นไหวด้วยความหวาดกลวั

แฝงความตื่นเต้น 

เขาหนัมายิ้มให้ แต่เป็นยิ้มที่น่ากลวัอย่างบอกไม่ถูก ก่อนจะตอบรบั 

“ใช่” 

“แล้ว...แล้วคุณพาฉนัมาท�าไม” 

เขาไม่ตอบในทนัท ี แต่ย่างเท้าเข้ามาทลีะก้าว ดวงหน้านั้นมรีอยยิ้ม

หล่อเหลาประดบั ท�าให้เธอนกึถงึค�าเตอืนของแม่มาลทีี่เคยบอกเธอว่า หาก
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เธอเล่นกบัไฟ ไฟกจ็ะเล่นกบัเธอ  

นี่เธอก�าลงัจะถกูไฟเผา ไฟพศิวาสเหมอืนในนยิายประโลมโลกใช่ไหม 

ในที่สุดเธอก็ท�าส�าเร็จ เธอก�าลังจะได้เป็นผู้หญิงของเขา ได้เรียนรู้บทรักที่

เขาจะบรรจงสอนให้เหมือนกับที่พระเอกสอนนางเอกในนิยาย แต่แล้ว

ดวงตาของเธอก็เบิกกว้าง เมื่อเขาเดินเข้ามาประชิดเตียงพร้อมสรรพด้วย

อุปกรณ์ในมอื ทั้งโซ่ แส้ กุญแจมอื และเทยีน 

“คุณเอาของพวกนั้นมาท�าไมคะ” 

“เรากจ็ะได้สนุกกนัได้เตม็ที่ไงจ๊ะ” 

“แต่...แต่ว่า...” จู่ๆ ฌามาก็เป็นโรคลิ้นไก่สั้นขึ้นมาเฉยๆ เธอพูด 

ไม่ออก ท�าได้เพยีงถอยร่นจนไปชดิผนงัอกีด้านหนึ่ง 

เชนยงัก้าวขึ้นเตยีงมา ท่าทางของเขาคกุคามอย่างที่สดุ รอยยิ้มหล่อ-

เหลาบนใบหน้ายงัคงปรากฏ แต่ฌามากลบัรู้สกึว่าเขาน่ากลวัเหลอืเกนิ 

“อย่า...อย่าเข้ามานะ” เธอหลุดค�าพูดที่ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะพูดกับ

เขาออกไป แต่สญัชาตญาณกลบัท�าให้เธอพูดออกมา 

“ไหนว่าอยากเป็นผู้หญิงของผมไง อย่าขัดใจผมสิ” เชนอ้างถึงสิ่งที่

เธอเคยพูดและเคยท�า 

“ไม่ ฉนัไม่อยากเป็นผู้หญงิของคุณแล้ว” 

ใบหน้าคมเข้มยังคงมีรอยยิ้มเหมือนสวมหน้ากาก และยังไม่หยุด

เคลื่อนกายเข้าใกล้เธอ 

“สายไปแล้ว เพราะตอนนี้ผมต้องการคุณ” 

“ไม่เอา!” ฌามาร้องสุดเสียงพร้อมทั้งขยับหนี แต่ก็ช้ากว่าร่างสูง 

ที่กระโจนเข้ามาหาอย่างรวดเรว็เหมอืนราชสหี์ที่หมายพฆิาตเหยื่อ  

“จะหนไีปไหน คุณหนผีมไม่พ้นหรอก” 

ฌามาดิ้นรนเต็มก�าลัง มันต้องไม่ใช่อย่างนี้ เชนจะต้องเป็นผู้ชายที่

แสนด ีเป็นสุภาพบุรุษ 

“เรามาสนุกกันนะ ผมจะมัดคุณ ผมจะตีคุณ และเผาคุณด้วยไฟ



ณ นั น ท ร  l  33

ราคะให้มอดไหม้ไปด้วยกัน ฮ่าๆๆ” เขาหัวเราะอย่างบ้าคลั่งขณะโอบรัด 

ตวัเธอด้วยวงแขนแขง็แกร่ง 

“ไม่!” ฌามาดิ้นสุดแรง ทั้งเตะทั้งถบีเขาพลัวนัเพื่อให้ตวัเองหลุดพ้น 

แต่เธอกไ็ม่อาจท�าส�าเรจ็ในเมื่อเขาแขง็แรงกว่า เธอถูกมดัอย่างแน่นหนาใน

ชั่วเวลาแค่พรบิตาเดยีว แล้วประโยคหนึ่งกผ็ุดขึ้นมาในหวั

‘อย่าเล่นกับไฟ ไม่อย่างนั้นไฟก็จะเล่นกับเธอ เธอก�าลังจะถูกเผา

เหมอืนดอกไม้ไฟที่เมื่อจุดขึ้นฟ้าแล้วเหลอืเพยีงซากเถ้าถ่าน’ 

 

“พี่ฌามา เป็นอะไรไป” 
เสยีงเรยีกนั้นท�าให้ฌามาลมืตาขึ้นทนัท ีแลว้เธอกแ็ปลกใจเมื่อพบวา่

คนที่ค�้าอยู่เหนอืตวัเธอนั้นไม่ใช่เชนแต่เป็นใครอกีคนที่เธอคุ้นเคย 

“รชิ...รชิชี่” 

“กใ็ช่น่ะสคิะ พี่ฌามาเป็นอะไรไป” 

เมื่อถกูถามอกีครั้ง ฌามากย็นักายขึ้นนั่ง เธอมองไปรอบๆ ด้วยความ

ตระหนกปนหวาดหวั่นในใจ และเมื่อเหน็ว่าที่นี่คอืห้องของเธอเอง ไม่ใช่ห้อง

แคบๆ อย่างที่คดิกถ็อนหายใจอย่างโล่งอก 

“ฝันร้าย ร้ายที่สุดเท่าที่เคยฝันมา” ฌามาบอกสิ่งที่เกิดขึ้นกบัลิ่วล้อ

ประจ�าตวั พลางตบหน้าตวัเองเบาๆ เพื่อยนืยนัว่าตวัเองแค่ฝันไปจรงิๆ 

“ฝันถงึอะไร ท�าไมต้องหน้าแดงด้วย” 

รชิชี่มองอย่างล้อเลยีน จ้องเข้าไปในดวงตาของเธอราวกบัว่าจะล้วง

ไปให้ถงึความฝันอนัวปิรตินั้น 

“บ้า! อย่าคดิอะไรบ้าๆ อย่างนั้นกบัฉนัเดด็ขาดเลย” ฌามาร้องห้าม

อย่างร้อนตวั ก่อนจะเอนกายลงพงิหมอน ดใีจที่เรื่องนั้นเป็นเพยีงความฝัน 

แต่มนักส็ร้างความสะพรงึให้เธออยู่ไม่น้อย  

“บ้ายงัไง รชิชี่ไม่ได้คดิอะไรเสยีหน่อย” 

“อย่ามาพูด มองตาหล่อนฉันก็เห็นไปถึงลิ้นไก่ ว่าแต่ฉันกลับมาได ้
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ยงัไง” 

“คณุเชนอุม้มาน่ะสคิะ ตวัจรงิหล่อกว่าในรปูตั้งเยอะ” รชิชี่กล่าวด้วย

สหีน้าเคลบิเคลิ้มผดิกบัอาการก่อนเจอเชนตวัเป็นๆ ราวกบัเป็นคนละคน 

“อุ้มมาส่ง? หมายความว่าเขาเข้ามาในห้องนี้!” ฌามาร้องลั่น เหลอืบ

มองรูปของเขาที่เธอตดิไว้ทั่วห้องทนัที 

“ค่ะ เขาไม่ได้ว่าอะไรนะคะที่พี่เอารูปของเขามาส�าเร็จความเครียด 

เขาเหน็แล้วกม็องพี่นิ่งๆ แล้วกเ็ดนิออกไป” 

ฌามาอยากเอาหน้าตวัเองแทรกแผ่นดนิเหลอืเกนิ จรงิอยูว่่าเธอชอบ

เขา แต่ยังไม่อยากให้เขารู้เสียหน่อยว่าคลั่งไคล้เขาขนาดต้องมองรูปเขา 

ทุกคนืก่อนนอน นี่เธอคงกลายเป็นพวกหน้าด้าน หน้าไม่อายในสายตาเขา

ไปแล้ว 

“แล้วเขาไม่ท�าอะไรฉนัเลยเหรอ” ฌามาถามในสิ่งที่ตวัเองสงสยัและ

แอบคาดหวงันดิๆ 

“ท�าอะไรคะ” รชิชี่แสร้งท�าหน้าใสซื่อ

หากเป็นเวลาปกตฌิามาคงหยกิเข้าให้เตม็รกั เพราะรู้ดวี่าในหวัรชิชี่

มแีต่เรื่องทะลึ่งตงึตงั แต่คราวนี้กลบัตอบด้วยเสยีงค่อนข้างแผ่ว 

“ช่างมันเถอะ สงสัยมันคงจบแล้วจริงๆ” ฌามากล่าวอย่างสิ้นหวัง 

แม้ว่าจะเมา แต่เธอกจ็�าได้ว่าเมื่อคนืเขามาตดัความสมัพนัธ์และห้ามเธอแอบ

อ้างชื่อเขาอกี ไม่อย่างนั้นเขาจะฟ้อง และแน่นอนเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่เพื่อนเล่น 

เศรษฐอีย่างเขาคงพูดจรงิท�าจรงิ ดงันั้นเธอควรหยุดก่อนที่จะต้องนอนคุก

ความปวดแปลบที่ผุดขึ้นในใจท�าให้หวัตาร้อนผ่าว แต่กอ็ย่างว่า เธอ

ต้องยอมรบัมนั 

“พี่น่ะ ท�ายงัไงถงึได้เมาหลบัไปได้ ไหนว่าจะมอมเหล้าเขา ไม่ได้เรื่อง

เลย” 

ฌามาส่งค้อนปะหลับปะเหลือกให้พี่เลี้ยงส่วนตัวทันทีที่ถูกต่อว่า 

เช่นนั้น “นี่หล่อนลองไปนั่งต่อหน้าเขาแล้วลองถกูเขาสอบสวนดสูิ ฉนัอยากรู้
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เหมอืนกนัว่ายงัจะมานั่งว่าฉนัยงังี้ได้ไหม” 

“เขาน่ากลวัมากเลยเหรอคะ” 

“ไม่น่ากลวัหรอก แต่น่าเกรงขามมากกว่า ประเภทพดูน้อยต่อยหนกั

น่ะ” ฌามานกึถงึตอนที่อยู่ต่อหน้าเขาเมื่อคนื อะไรบางอย่างในตวัเขาท�าให้

เธอสูญเสยีความเป็นตวัของตวัเองแทบจะทั้งหมดไป 

“ว้าว...เขามเีสน่ห์มากจรงิๆ”  

ฌามาไม่สนใจถ้อยค�าที่ริชชี่ชมเขาเพราะข้อนั้นเธอรู้อยู่แล้ว และ 

เมื่อเธอรู้ว่ามันเป็นแค่วันไนต์ที่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย เธอจึงได้แต่เศร้าอยู่ 

ในใจ 

“ฉนัไม่อยากให้มนัจบแค่นี้เลยรชิชี่ แต่ฉนัไม่รู้จะท�าไงต่อ”

“พี่ก็บอกไปสิคะว่าพี่มีความจ�าเป็นยังไง” ริชชี่พยายามช่วยหา

ทางออก 

“เขาจะเอาเรื่องไร้สาระของฉันไปแลกกับเงินตั้งมากมายขนาดนั้น 

เหรอ เขาบอกด้วยนะว่าฉันท�าให้การร่วมทุนข้ามชาติของเขาชะงัก ดังนั้น

ป่านนี้เขาคงกาหัวฉันเอาไว้แล้วว่าเป็นตัวอัปมงคล ไม่ควรเข้าใกล้” ฌามา

กล่าวแล้วพลกิตวันอนคว�่า ซบหน้าลงกบัหมอน แต่ไม่วายบ่นเสยีงอู้อี้ “ฉนั

ไม่อยากให้มนัจบเลย ไม่อยากให้จบเลยจรงิๆ อยากให้เขาให้โอกาสฉนัอกี

สกัครั้ง” 

“แหม ท�าไมต้องฟมูฟายด้วยคะ มผีูช้ายอกีเป็นโหลให้พี่ฌามาชายตา

แล เขาไม่เหน็คุณค่าเรากไ็ปหาคนอื่น” 

“ไม่ ฉนัชอบเขาคนเดยีว ชาตนิี้ทั้งชาตฉินัจะไม่เปลี่ยนใจไปชอบใคร

ทั้งนั้น” 

“โธ่เอ๊ย...คงจะจรงิอย่างที่เขาว่า ความรกัท�าให้คนตาบอด” 

“ฉนัไม่ได้รกัเขา จะรกัได้ไงเล่า แค่ชื่นชมเขาเฉยๆ” ฌามาเถยีงออก

ไปอย่างไม่ค่อยมั่นใจนกั แต่เธอกย็งัอยากจะเชื่อแบบนั้น เพราะไม่อยากเป็น

ผู้หญงิใจง่ายที่เฝ้าหลงรูปจูบเงา 
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“ช่างเถอะ จะรักหรือไม่รักมีเวลาคิดอีกนาน แต่ตอนนี้ริชชี่ว่าพี่ 

ฌามาควรไปอาบน�้า นี่เลยเที่ยงแล้วยงัไม่ได้อาบน�้าเลย กลิ่นโชยเหมน็หึ่ง” 

ฌามายกแขนตัวเองขึ้นมาดมแล้วก็คิดว่าริชชี่ออกจะพูดเกินจริงไป

สกัหน่อย แต่ตอนนี้เธออยากอยู่คนเดยีวจงึยอมท�าตามที่อกีฝ่ายบอก 

“อาบกอ็าบ ส่วนเธอมอีะไรท�ากไ็ปท�าเถอะ” 

ฌามาลุกขึ้นจากเตยีงราวคนไร้วญิญาณ เพราะตอนนี้เธอรู้สกึเศร้า

เหลือเกิน อีกทั้งยังเจ็บแปลบในใจอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน เมื่อเขาไม่มี 

ท่าทสีนใจและแยแสเธอแม้แต่น้อย กแ็น่ละ เขาเป็นใคร มหาเศรษฐหีนุ่ม

รูปหล่อ สาวๆ ล้อมหน้าล้อมหลงั แล้วจะมาสนใจอะไรกบัหงส์ปีกหกัอย่าง

เธอ ผู้หญงิที่มแีต่ตวั นกัร้องคาเฟ่โนเนม 

 

ทุกครั้งที่มีความเครียดฌามาก็เลือกที่จะดับความเครียดด้วยการ
ชอปปิง แม้ตอนนี้จะไม่มเีงนิ แต่การได้เดนิดูของมนักท็�าให้อารมณ์ดขีึ้นใน

ระดบัหนึ่ง

วนัหยุดผู้คนในห้างค่อนข้างหนาตา เหมอืนมนัจะเป็นวนัครอบครวั 

เพราะเธอเห็นพ่อแม่พาลูกๆ มาพักผ่อนหย่อนใจหลายครอบครัว ฌามา

หยุดที่ร้านขายของเล่นเด็ก เห็นเด็กๆ ยิ้มแย้มอย่างมีความสุขเมื่อได้ 

ของเล่นถูกใจ ท�าให้เธออดนกึถงึวยัเยาว์ของตวัเองไม่ได้

ก่อนแม่จากไปครอบครัวของเธออบอุ่นเหมือนครอบครัวคนอื่นๆ 

และเพราะเป็นลูกสาวคนเดยีว เธอจงึเหมอืนนางฟ้าของบ้าน ไม่ว่าอยากได้

อะไรพ่อแม่กจ็ะหามาปรนเปรอ ในตอนนั้นเธอคดิว่าเธอคอืเดก็ที่โชคดทีี่สดุ

ในโลก จนกระทั่งแม่มาจากไปเพราะโรคร้าย เธอกลายเป็นเดก็ก�าพร้า และ

หลงัจากแม่ตายไปพ่อของเธอกเ็ริ่มบ้างาน บ้านช่องไม่ค่อยกลบั เธอจงึต้อง

อยู่กบัพี่เลี้ยง

สถานการณ์ในตอนนั้นไม่ได้เลวร้ายอะไรนัก แม้พ่อจะไม่มีเวลาให้ 

แต่ท่านก็เอาใจใส่เธออย่างสม�่าเสมอ จนกระทั่งเธออายุสิบสี่ก็มีสมาชิกใน
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บ้านเพิ่มมาอกีสองคน นั่นคอืองิอร ม่ายสาวผู้อื้อฉาว กบัอลนิ ทั้งคู่มาอยู่

ในฐานะแม่เลี้ยงและน้องสาวนอกไส้ 

แน่นอนว่าเรื่องนี้สร้างความไม่พอใจให้เธออย่างยิ่งยวด เธออาละวาด

จนบ้านแทบพงั แต่มนักเ็ปลี่ยนอะไรไม่ได้ เพราะพ่อของเธอได้จดทะเบยีน

สมรสกบัอกีฝ่าย องิอรเป็นนายหญงิของบ้านวาณชิพทิกัษ์อย่างถกูต้องตาม

กฎหมายทุกประการ 

สองแม่ลกูเป็นภยัร้ายแรงต่อเธออย่างแท้จรงิ ต่อหน้าพ่อท�าท่าทเีป็น

ออ่นหวานเอาใจ แตล่บัหลงักลบัรวมหวักนักลั่นแกลง้เธอสารพดั โชคดทีี่มี

รชิชี่คอยช่วยปะทะ ไม่อย่างนั้นยากที่เธอจะเอาตวัรอดมาจนถงึวนันี้

ฌามาถอนหายใจแรงๆ เพราะทกุอย่างมนัเป็นอดตีที่ไม่อาจย้อนกลบั

คืนมา และพยายามปลอบตัวเองว่าอย่างน้อยในวัยเด็กเธอก็เคยมีชีวิตที่ด ี

ในขณะที่เดก็หลายคนไม่มี

พอคิดถึงเรื่องนี้เธอก็นึกขึ้นได้ว่า เมื่อก่อนตอนที่เธอยังมีฐานะเคย

รบัเดก็ไว้ในอุปการะหลายคนผ่านองค์กรการกุศล แต่ตอนนี้เธอตกอบั จงึ

ต้องยกเลกิการส่งเสยีเดก็บางคนไป แต่เธอยงัเขยีนจดหมายถงึเดก็เหล่านั้น

เสมอ และบางครั้งกส็่งของเล่นไปให้ อย่างน้อยมนักท็�าให้รู้สกึได้ว่าตวัเอง

ยงัมคีุณค่าต่อใครๆ บ้าง 

ในวนัที่เหงาจบัใจอย่างนี้ บางทกีารให้อาจจะท�าให้เธอรู้สกึดขีึ้น 

หญงิสาวเดนิเข้าไปเลอืกของเล่นราคาถกูสองสามอย่าง หลงัจากจ่าย

เงนิแล้วเธอกเ็ดนิไปยงัลานจอดรถที่มรีถเต่ารุน่โบราณของเธอจอดอยู่ นี่คอื

สมบัติอีกชิ้นที่ยังเหลือ เพราะเธอตัดใจขายมันไปไม่ได้เนื่องจากเต็นท์กด

ราคาเสยีจนน่าใจหาย เธอจงึเลอืกที่จะเกบ็มนัเอาไว้ใช้ แต่ถงึอย่างนั้นเธอก็

ไม่มั่นใจว่าเธอจะเกบ็มนัไว้ได้นานเท่าไร ในเมื่อตอนนี้เธอใกล้จะเข้าขั้นยาจก

เข้าไปทุกที

แม้จะกลัดกลุ้มต่อชะตากรรมของตัวเอง แต่สุดท้ายฌามาก็ปล่อย

ทกุอย่างไป เพราะมนัเป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่อาจคาดเดา ดงันั้นเธอกค็วร
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จะอยู่กบัปัจจุบนั เพราะปัญหามไีว้แก้ไข ไม่ควรเดอืดร้อนตตีนไปก่อนไข้

ให้เสยีสุขภาพจติ

ทว่าเคราะห์กรรมของเธอดูเหมอืนจะยงัไม่สิ้นสุด เมื่อใกล้จะเดนิไป

ถงึรถที่จอดเอาไว้ เธอพบกบัชยัชนะ ผู้ชายอกีคนที่อยากจะลากเธอไปเป็น

เมียเก็บให้ได้ แต่เธอก็หนีรอดมาได้เพราะใช้ชื่อของเชนมาอ้าง ฝ่ายนั้นจึง

ถอยห่างออกไป แต่แล้วท�าไมวนันี้ถงึได้กล้ามาวนเวยีนป้วนเป้ียนใกล้เธออกี 

“ฌามาคนสวย จะไปไหนจ๊ะ” 

เธอตวัดสายตาไปมองชัยชนะแวบหนึ่ง ชังน�้าหน้าชายผู้นี้เหลือเกิน 

เธอไม่เล่นด้วยยังตามราวีไม่เลิก ริชชี่เคยเปรียบเปรยให้ฟังว่าอีกฝ่ายช่าง

หน้าด้านหน้าทนยิ่งกว่าส้นเท้า 

“ไปไหนก็ไม่ใช่เรื่องของเสี่ย” เธอตอบอย่างไว้ตัว รู้สึกขยะแขยงที่

ต้องเจรจากับผู้ชายคนนี้ ผู้ชายที่มีข่าวฉาวโฉ่ว่าซ้อมภรรยาตามกฎหมาย

ของตวัเองจนถงึขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล จงึรบีก้าวเท้าเพื่อจะหนไีปให้พ้น

แต่ชยัชนะไม่ยอมแพ้ เดนิมาดกัหน้าส่งสายตากรุ้มกริ่มมาให้ 

“พี่ไปส่งไหมจ๊ะ” 

“ไม่ต้อง ฉนัเอารถมา” 

แม้เธอจะปฏเิสธอย่างไร้เยื่อใย แต่อกีฝ่ายกย็งัราวไีม่เลกิ อาจหาญ

ถงึขั้นฉวยข้อมอืเธอขึ้นมา 

“แต่พี่อยากไปส่ง” 

ฌามาสะบดัมอืด้วยความรงัเกยีจ คดิในใจว่าหากกลบัไปถงึพาราไดส์

เธอคงต้องหาแอลกอฮอล์มาท�าความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อไล่เสนียดออกไป 

จากตวั 

“ฟังภาษาคนไม่รู้เรื่องหรอืไง บอกว่าไม่ต้องกไ็ม่ต้อง จ�าไม่ได้เหรอ

ว่าฉนัเดก็ใคร หรอือยากเดอืดร้อน” เมื่ออบัจนหนทาง มุกเดมิๆ กถ็ูกยก

มาอ้างอกีครั้ง

แต่คราวนี้นอกจากชยัชนะจะไม่ปล่อยแล้วยงัยิ้มเยาะเธออกีด้วย 



ณ นั น ท ร  l  39

“จะสะตอเบอแหลไปถงึเมื่อไหร่จ๊ะน้องฌามา ใครๆ กร็ู้กนัทั้งนั้นว่า

น้องแต่งเรื่องขึ้นเพื่อประเคนตัวเองให้หมอนั่น แต่น่าเสียดายที่หมอนั่น 

ไม่สน” 

ถ้อยค�าแห่งความจรงินั้นท�าเอาฌามาตกใจที่ชยัชนะรูเ้รื่องนี้ แต่บางที

อาจจะเป็นแค่การโยนหินถามทาง ถ้าเธอตกหลุมพรางก็เสร็จแน่ จึงยืน

กระต่ายขาเดยีว

“ฉนัไม่ได้แต่งเรื่อง ฉนัเป็นเดก็ของคุณเชนจรงิๆ เมื่อคนืคุณเชนยงั

มาหาฉนัที่พาราไดส์ ไม่เชื่อถามใครกไ็ด้” เธอยนืกราน เพราะเชื่อว่าการที่

เชนมาหาเธอเมื่อคนืนั้นคงมคีนเหน็อยู่ไม่น้อย 

ชยัชนะยิ้มจนตาปิด ก่อนยกโทรศพัท์ขึ้นมาแล้วเปิดไฟล์บางอย่างให้

เธอดู 

“เหรอจ๊ะ แล้วคลปินี่คอือะไร” 

ในคลิปคือเหตุการณ์ที่เธอสนทนากับเชนเรื่องที่เขาห้ามเธอแอบอ้าง

ชื่อเขาอกี ฌามาตวัแขง็ทื่อ แม้ในคลปิจะไม่ได้มรีายละเอยีดมากมายอะไร

นกั แต่มนักท็�าให้ใครต่อใครได้รูว่้า ที่ผ่านมาเธอแต่งเรื่องว่าเธอเป็นเดก็ของ

เชนทั้งที่เขาไม่รู้เรื่องเลยสกันดิ 

“เสยีงนี่มนั...ใคร ใครเป็นคนแอบอดัเอาไว้” 

เธอถามเสียงเข้ม ตั้งใจว่ากลับไปจะจัดการหนอนบ่อนไส้คนนี้ด้วย

การให้แม่มาลไีล่ออก

ชยัชนะไม่ยอมตอบว่าได้คลปิมาจากไหน เพยีงยิ้มให้อย่างผู้ที่เหนอื

กว่า

“ถ้าบอกน้องฌามาจะให้อะไรพี่เป็นรางวลั” ชยัชนะกล่าวด้วยรอยยิ้ม

กะลิ้มกะเหลี่ยชวนขนลุก หน�าซ�้ายงัข่มขูต่่อ “ลองคดิดนูะวา่ถ้ามนัแพร่ออก

ไปจะเกดิอะไรขึ้นกบัน้องฌามา” 

เธอเป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง เรื่องแบบนี้หากแพร่ออกไปรบัรองได้

ว่าเธอจะได้ยนิแต่เสยีงนนิทาว่าร้าย อกีทั้งเธอยงัมองเหน็อนัตรายเบื้องหน้า 
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เพราะเธอแอบอ้างชื่อเชนท�าให้ผู้ชายหลายคนล่าถอย และหลายคนในนั้นก็

เป็นผู้ทรงอิทธิพล หากความลับถูกเปิดเผยว่าจริงๆ แล้วเธอเป็นเพียง 

นกัร้องตวัเลก็ๆ ไร้กรง ไร้พษิสง คนพวกนั้นคงไม่ปล่อยให้เธอลอยนวล

“แกต้องการอะไร”

“พูดเพราะๆ กบัพี่หน่อยสจิ๊ะ” 

ฌามาข่มอารมณ์ให้เยน็ลง ทั้งที่ในใจนั้นเดอืดปุดๆ 

“เสี่ยชยัชนะ เสี่ยต้องการอะไรเพื่อแลกกบัคลปิเสยีงนั่น” 

“ตวัน้องฌามาไงจ๊ะ ให้พี่ได้หรอืเปล่า” ฝ่ายนั้นตอบพร้อมส่งแววตา

หื่นกระหายชวนขนลุกมาให้ 

แม้เธออยากได้คลปิเสยีงนั่นมากแค่ไหน แต่ถ้าถงึขั้นให้เธอเอาตวัเข้า

แลก เธอยอมตายเสยีดกีว่า

“ไม่มทีาง” 

“แต่พี่จะเอา” 

ฌามาฉวยโอกาสที่ชยัชนะพลั้งเผลอสะบดัข้อมอืจนหลดุแล้วรบีออก

วิ่ง เพราะรู้ว่าหากเธอไม่วิ่งเธอจะต้องถูกจบัไปสงัเวยกามให้แก่ผู้ชายที่มาก

ล้นด้วยตณัหาอย่างชยัชนะแน่ กติตศิพัท์ของผูช้ายคนนี้เลื่องลอืไปทั่วภเูกต็

ว่าเหน็ผู้หญงิเป็นเพยีงวตัถุทางเพศ เป็นเพยีงเครื่องระบายความใคร่ และ

เธอกไ็ม่เคยคดิจะเป็นสิ่งเหล่านั้นให้แก่ผู้ชายคนไหน 

“จบัตวัมนัมาให้ได้!” 

นั่นคือเสียงที่ดังไล่หลังเธอมา ฌามาจึงเลือกที่จะถอดรองเท้าส้นสูง

ทิ้ง แล้ววิ่งเท้าเปล่าไปตามถนนที่เฉอะแฉะโดยไม่สนใจสกันดิว่าตวัเองนั้นจะ

เปรอะเป้ือนอย่างไร สิ่งเดยีวที่คดิคอืเธอต้องหนคีนพวกนี้ให้พ้น ไม่อย่างนั้น

เธอคงไม่มหีน้าอยู่บนโลกนี้อกีต่อไป 

เคราะห์ซ�้ากรรมซดั ฝนที่เพิ่งหยดุไปตกกระหน�่าลงมาจนเธอเปียกปอน

ไปหมด แต่กไ็ม่เท่ากบัที่มนัท�าให้ถนนลื่น ท�าให้เธอต้องลดความเรว็ลงและ

วิ่งอย่างระมดัระวงัมากขึ้น 
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ลกูน้องของชยัชนะยงัคงตามตดิเธออย่างไมล่ดละ มนัพยายามต้อน

เธอเข้าที่เปลี่ยวเพื่อจะได้จัดการเธอได้ง่าย แต่ฌามาก็พยายามที่จะวิ่งออก

สู่ถนน หวงัให้ใครสกัคนที่ผ่านมาช่วยเหลอืเธอ 

“หยุดนะนงัตวัด!ี ถ้าไม่อยากเจบ็ตวั” 

นอกจากไม่ท�าตามค�าสั่งแล้ว ฌามายงัเร่งฝีเท้าให้เรว็ขึ้น อกีนดิเดยีว

เท่านั้นเธอกจ็ะถงึถนนใหญ่ เธอคดิว่าพวกนี้คงไม่กล้าท�าอะไรบุม่บ่าม แม้จะ

เป็นพวกมอีทิธพิล แต่ปัจจุบนัพลงัมวลชนกม็อีทิธพิลเหมอืนกนั พลเมอืงดี

จะต้องไม่ปล่อยให้เธอถูกรงัแกแน่ 

ปัง!

เสยีงบางอย่างดงัขึ้นพร้อมกบัอาการเจบ็แปลบที่ต้นแขน เจบ็จนร่าง

ของเธอทรุดลง 

เธอหนัไปมองด้านหลงัทนัท ีดเูหมอืนว่ากลุม่ที่ไล่ล่าจะชะงกัไปเช่นกนั

ความปวดแปลบท�าให้เธองุนงง ถึงกระนั้นก็ยังมีสติพอที่จะก้มมอง

ตรงจุดเริ่มต้นของอาการบาดเจบ็ แล้วความตกใจกเ็กดิขึ้นเมื่อเหน็ว่าเลอืด

ปรมิาณมากก�าลงัไหลออกมา

เลอืด...ท�าไมเธอเลอืดไหล แล้วมนัเกดิขึ้นได้อย่างไร หรอืว่าเกี่ยวกบั

เสยีงปรศินาเมื่อครู่

ความเจ็บปวดเพิ่มขึ้นพร้อมๆ กับความตกใจ ฌามาไม่รู้หรอกว่า 

อนัไหนมนัมากกว่ากนั แต่ตอนนี้เธอรู้สกึว่าตวัเธอสั่นและเริ่มเหนบ็หนาว

ก่อนที่จะล้มลงใครคนหนึ่งเข้ามาประคองเธอเอาไว้ โอบกอดร่างที่

ใกล้จะกลายเป็นน�้าแขง็ให้อุน่ขึ้น อุน่เหมอืนอ้อมกอดของพ่อที่ล่วงลบัไป

เธอพยายามเพ่งมองผ่านความพร่าเลือนเพื่อมองหน้าแหล่งความ

อบอุ่นที่โอบล้อมรอบตวั แต่มนักท็�าได้ยากเยน็เตม็ที

“ฉัน...ฉันเป็นอะไรไป” ฌามาพยายามกลั้นความเจ็บปวดแล้วถาม

ออกไปเพราะอยากรู้ว่าเกดิอะไรขึ้นกบัตวัเอง

“คุณถูกยงิ”
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เสียงทุ้มของคนที่ประคองเธออยู่ช่างคุ้นเคยเหลือเกิน เหมือนเคย

ได้ยนิจากไหน แต่ตอนนี้คดิอย่างไรกค็ดิไม่ออก เธอจงึค่อยๆ เรยีบเรยีง

ค�าพูดเขาผ่านความมนึงงจนกระทั่งรบัรู้ได้อย่างสมบูรณ์ 

“ถูกยงิ!” ฌามาร้องออกมาอย่างตกใจ ก่อนที่สตจิะดบัวูบไป

ทนัททีี่รูข่้าวฌามาถกูยงิ พวงมาลกีบัรชิชี่กร็บีตรงดิ่งไปยงัโรงพยาบาล 
แต่เมื่อไปถงึทั้งคู่กต็กใจเมื่อเหน็ว่าหน้าห้องของฌามานั้นมบีอดกีาร์ดชุดด�า

ไม่ต�่ากว่าสบิคนยนืเฝ้าอยู่

“เกดิอะไรขึ้นคะแม่มาล”ี รชิชี่ ลิ่วล้อประจ�าตวัของฌามาเอย่ถามคน

ที่มาด้วยกันแล้วลอบมองไปยังชายหุ่นล�่าสลับกับป้ายชื่อคนป่วยที่ติดอยู ่

หน้าห้อง ไม่ผดิแน่ ห้องนี้เป็นห้องที่ฌามาพกัอยู่ แต่คนพวกนี้เกี่ยวข้องกบั

เรื่องที่เกดิขึ้นอย่างไร

“ฉนัมากบัเธอจะไปรู้ได้ยงัไง” พวงมาลตีอบ เสยีงค่อนข้างสั่นเพราะ

ยงัไม่แน่ใจว่าจะต้องเผชญิหน้ากบัใคร

“หรือว่าพี่ฌามาไปเหยียบตาปลาเจ้าพ่อคนไหนเลยโดนยิงบาดเจ็บ” 

รชิชี่คาดเดา เพราะนอกจากที่โรงพยาบาลแจ้งว่าฌามาถูกยงิได้รบับาดเจบ็

กไ็ม่มใีครบอกอะไรอกี แม้แต่ข้อมูลที่ว่าฌามาถูกยงิที่ไหน ใครเป็นคนยงิ 

และท�าไมถงึได้ถูกยงิ กไ็ม่มใีครบอก

พวงมาลีหน้าเสีย กลัวจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกัน เพราะตั้งแต่ฌามา 

มาอยูใ่นความดแูลกก่็อเรื่องบ่อยๆ และครั้งนี้อาจจะไม่โชคดเีหมอืนทกุครั้ง

ที่ผ่านมา แต่ก็ยังไม่อยากพูดหรือได้ยินเรื่องที่เกิดขึ้นในแง่ร้าย จึงหันไป

ต่อว่าช่างแต่งหน้าปากเปราะ 

“นี่ถ้าพูดอะไรพล่อยๆ อีกฉันจะเลาะฟันเธอออกมาทั้งปาก เราจะ 

ไม่สรุปอะไรทั้งนั้นจนกว่าจะได้เจอฌามา”

“แล้ว...เราจะเข้าไปหาพี่ฌามาได้ยงัไงล่ะคะ” รชิชี่ถามต่อ ถ้าต้องฝ่า

วงล้อมหนุ่มๆ เหล่านี้เข้าไปบางทอีาจจะเหลอืแต่กระดูก
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“กบ็อกเขาสวิ่าเรามาท�าอะไร”

“ใครจะไปบอกล่ะ รชิชี่เหรอ ไม่เอาหรอก แม่มาลดีกีว่า” นอกจาก

เกี่ยงแล้วริชชี่ยังปรี่ไปหลบข้างหลัง ท่าทางขัดกับรูปร่างใหญ่เทอะทะของ 

ตวัเอง

พวงมาลีกลอกตา ต้องอย่างนี้ทุกทีสิน่า สองคนนี้นอกจากจะสร้าง

ปัญหาแล้วยงัไม่สามารถพึ่งพาอะไรได้เลย สดุท้ายเพราะความห่วงใยในตวั

หลานสาวนอกไส้ พวงมาลีจึงต้องท�าใจกล้าเดินเข้าไปหาบอดีการ์ดที่ดูเป็น

มิตรมากที่สุด แล้วบอกจุดประสงค์ที่ท�าให้ตัวเองต้องมาโรงพยาบาลใน 

วนันี้



๔

ริชชี่รู้สึกหวิวๆ คล้ายจะเป็นลมขณะก้าวเข้าสู่ห้องพักแบบวีไอพ ี
ของโรงพยาบาลเอกชนชื่อดงั ไม่รู้ท�าไมแอร์ที่นี่ถงึได้หนาวยิ่งกว่าอากาศขั้ว

โลก และดเูหมอืนพวงมาล ีสาวแกร่งแห่งพาราไดส์จะรู้สกึเหมอืนกนั เพราะ

อกีฝ่ายเดนิเบยีดเธอตั้งแต่เดนิเข้าห้องมา

ทั้งคู่ไม่มโีอกาสได้พูดอะไรกนัเลย ทั้งที่ความกลวัและความกงัวลมี

อยู่เตม็หวัใจ เพราะต่างกเ็ข้าใจว่านี่คอืค�าเตอืนจากเชนว่าให้เลกิแอบอ้างชื่อ

เขาโดยเดด็ขาด และตอนนี้เธอสองคนกจ็ะเป็นรายตอ่ไปที่จะถกูเชนจดัการ

ทนัททีี่เข้าไปยงัโซนหนึ่งของห้องที่จดัเอาไว้ส�าหรบัรบัแขก สิ่งที่รชิชี่

เห็นคือร่างสูงของเชนยืนหันหลังให้ เขาก�าลังมองออกไปนอกหน้าต่าง ถึง

กระนั้นรศัมคีวามน่ากลวัของเขากย็งัแผ่กระจายจนรชิชี่เข่าอ่อน

ชายใจหญิงทรุดตัวลงคุกเข่าให้อีกฝ่ายทันที ละล�่าละลักอ้อนวอน

อย่างลนลาน 

“คุณเชนคะ ไว้ชวีติรชิชี่ดว้ย ต่อไปนี้รชิชี่สญัญาค่ะว่าจะไม่ปลอมตวั

เป็นคุณเชนช่วยพี่ฌามาแอบอ้างอกีแล้ว เขด็แล้วจรงิๆ ค่ะ”
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เชนหนัขวบั แววตาของเขามรี่องรอยฉงน แล้วมนักจ็างหายไปอย่าง

รวดเรว็

ที่แท้นอกจากฌามาแล้วยงัมสีาวประเภทสองคนนี้ที่สมรู้ร่วมคดิกนั 

เมื่อมองให้ดคีนที่เรยีกตวัเองว่ารชิชี่มรีปูร่างคล้ายกบัเขามาก หากจบัแต่งตวั

เป็นผู้ชายแล้วสวมวิกผมสั้น มองจากด้านหลังคงเหมือนแฝดของเขาเลย 

ทเีดยีว

นี่เองที่ท�าให้ใครๆ เชื่อว่าผู้หญงิที่บาดเจบ็อยู่เป็นผู้หญงิของเขาและ

ลอืกนัว่าเขามาหาเธอบ่อยๆ ทั้งที่เขาเพิ่งเจอเธอครั้งแรกเมื่อคนืนี้

“คุณเชนคะ แม้ว่ามาลจีะไม่ได้เกี่ยวข้อง ไม่ได้สนบัสนุน แต่มาลกี็

ผดิที่ดแูลเดก็ของตวัเองไม่ด ีขอให้คณุเชนยกโทษให้เดก็ของมาลแีล้วกม็าลี

ด้วยนะคะ”

พวงมาลคีุกเข่าอกีคน หลบัหูหลบัตาขอร้อง

ดูเหมือนทั้งคู่ก�าลังเข้าใจเขาผิด แต่ผิดแค่ไหนเขาไม่แน่ใจจึงถาม 

ออกไป “คุณคดิว่าผมเป็นคนท�าร้ายเธอ?”

ทั้งคู่พยกัหน้าพร้อมกนัก่อนจะก้มหน้างุดดงัเดมิ 

เชนถอนหายใจหนักๆ จริงอยู่ว่าทั้งหมดมีความผิดเรื่องที่แอบอ้าง 

ชื่อเขา แต่เขาไม่เคยคิดจะจัดการด้วยวิธีแบบนั้น เพื่อลดบรรยากาศอัน

ตงึเครยีดในห้อง เขาจงึกล่าวไปตามความเป็นจรงิ 

“ผมไม่ได้เป็นคนท�าร้ายเธอ”

“จรงิ...จรงิเหรอคะ” รชิชี่เงยหน้าขึ้นมามอง ท่าทางไม่เชื่อถอืค�าพูด

ของเขาเลย

“ใช่” เชนยนืยนั

“แล้ว...แล้วท�าไมพี่ฌามาถงึได้ถูกยงิ”

“ความจรงิเป้าหมายของกระสุนนดันั้นคอืผม แต่เธอมาขวางเอาไว้”

“ฮ้า...นี่พี่ฌามารกัคณุเชนถงึขนาดยอมเป็นเป้ากระสนุแทนเลยเหรอ

คะ” ริชชี่มโนเป็นตุเป็นตะ เธอรู้ว่าฌามาชอบเชน แต่ก็ไม่คิดว่าจะใจกล้า 
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บ้าบิ่นถงึขั้นเอาชวีติเข้าแลกเมื่ออกีฝ่ายตกอยู่ในอนัตราย นี่มนันยิายน�้าเน่า

ชดัๆ

แต่ก่อนที่รชิชี่จะคดิไปไกลกว่านั้นเศรษฐหีนุ่มกส็่ายหน้าปฏเิสธ

“ไม่ใช่หรอก มันเป็นความบังเอิญ เธอวิ่งหนีเสี่ยชัยชนะมา แล้ว

บงัเอญิว่ามคีนก�าลงัจะยงิผมพอด ีเธอกเ็ลยเคราะห์ร้ายรบักระสุนแทน”

“อ้าว เหรอคะ กค็ดิอยู่แล้วเชยีวว่าคนอย่างพี่ฌามาไม่น่าจะรกัใคร

มากกว่าตัวเอง อุ๊บ!” ริชชี่รีบปิดปากทันทีเมื่อเผลอพูดถึงพี่สาวในแง่ไม่ดี

ออกไป

เมื่อรูส้าเหตกุารบาดเจบ็ของหลานสาวแล้ว พวงมาลกีอ็ยากรูเ้กี่ยวกบั

อาการต่อ

“แล้วฌามาเป็นอะไรมากไหมคะ”

“เธอไม่เป็นอะไรมาก กระสุนแค่ถากแขนไปเท่านั้นเอง จริงๆ ไม่

จ�าเป็นต้องนอนโรงพยาบาลด้วยซ�้า แต่ว่าเพื่อความปลอดภยัผมเลยอยาก

ให้อยู่ดูอาการจนแน่ใจ”

“อ๋อค่ะ” พวงมาลตีอบรบั รู้สกึสบายใจขึ้นมากเมื่อรู้ว่าฌามาไม่เป็น

อะไรมาก

“ส่วนเรื่องค่าใช้จ่ายทั้งหมดไม่ต้องห่วง ผมจะเป็นคนดูแลเอง แล้ว

เรื่องค่าท�าขวญั ถ้าเธอตื่นกบ็อกให้เธอเรยีกร้องกบัทนายของผมได้เลย ผม

ยนิดจี่ายตามสมควร” เชนกล่าวต่อ เขายนิดทีี่จะรบัผดิชอบ เพราะหากเธอ

ไม่มาขวางเอาไว้เขาคงไม่ได้มายืนอยู่อย่างนี้ หรือไม่ก็อาจจะสิ้นชื่อไปเลย

กไ็ด้

“ค่ะ”

“ถ้างั้นผมคงต้องขอตัว ยังต้องไปให้ปากค�าแก่เจ้าหน้าที่ ยังไงฝาก

พวกคุณดูแลเธอต่อด้วยนะครบั”

“ค่ะ”

เชนก้าวยาวๆ จากไปหลังกล่าวจบ เมื่อเชนออกไปแล้วพวงมาลีกับ
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ริชชี่ก็ถึงกับโผเข้ากอดกันด้วยความโล่งอกที่ตัวเองยังรอดปลอดภัย  

และดเูหมอืนเรื่องทกุอย่างจะจบลงอย่างสวยงาม  การช่วยชวีติเชนในครั้งนี้

ของฌามาน่าจะกลบเรื่องที่ฌามาเคยก่อเอาไว้ได้ ต่อจากนี้ไปทกุคนคงไดใ้ช้

ชวีติอย่างสงบสุข

เป็นอย่างที่เชนบอก ฌามาไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่ที่สลบไปนั้นเกดิจาก
ความตกใจล้วนๆ เธอฟื้นขึ้นมาอีกทีตอนบ่ายแก่ๆ และนั่งฟังริชชี่เล่า 

เรื่องราวที่เกดิขึ้นกบัตวัเองทั้งหมด

“ฮ่าๆๆ ว่าไงนะ ฉนัถูกยงิ?” ฌามาหวัเราะออกมาราวคนไร้สตหิลงั

จากที่ฟังจนจบ หากเธอไม่เหน็ว่ามบีาดแผลตรงต้นแขนจรงิๆ เธอกค็งคดิ

ว่ารชิชี่ล้อเล่น

แต่รชิชี่ไม่รูส้กึข�าเลยสกันดิ จ�าได้ว่าตอนที่รูข่้าวตกใจจนแทบสิ้นสต ิ

“กใ็ช่น่ะส ิรูไ้หมรชิชี่เกอืบจะชอ็กตาย ถอืว่าฟาดเคราะห์นะคะคุณพี่”

“ฟาดเคราะห์อะไรล่ะ นี่คอืเมตตาจากสวรรค์ต่างหาก พระเจ้าเมตตา

เราแล้วรชิชี่”

คิ้วของสาวประเภทสองขมวดเข้าหากัน แล้วแย้งเสียงดังอย่างไม่ 

เหน็ด้วย “สวรรค์เมตตาอะไรกนัคะ กระสุนเฉยีดไปนดิเดยีว นี่ถ้าวิ่งเรว็

กว่านี้หน่อยรบัรองได้ไปเฝ้าท่านยมแล้ว”

“บอกว่าเมตตากเ็มตตาส ิฉนัดใีจมากที่ถูกยงิ ดใีจจรงิๆ นะ”

ค�าพดูของคนป่วยท�าให้รชิชี่งนุงง ถกูยงินี่นะด ีเธอยื่นหลงัมอืไปแตะ

หน้าผากอกีฝ่ายแล้วพมึพ�า “เอ๊ะ ตวักไ็ม่ร้อนนี่คะ หรอืว่าตอนโดนยงิล้ม 

หวักระแทก ไม่ได้การ รชิชี่จะไปตามคณุหมอ เผื่อบางทต้ีองตรวจเพิ่ม”

กลา่วจบรชิชี่กลุ็กขึ้น แต่ยงัไม่ทนัได้ก้าวออกไปฌามากร็ั้งข้อมอืของ

อกีฝ่ายเอาไว้เสยีก่อน

“ตามท�าไม ฉนัไม่ได้เป็นอะไรเลยรชิชี่”

“ไม่จรงิหรอกค่ะ รชิชี่ว่าสมองพี่ฌามามปีัญหา ถูกยงิบาดเจบ็ยงันั่ง
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หวัเราะร่า อารมณ์ด ีนี่ไม่ใช่พี่ฌามาที่รชิชี่รู้จกั” 

เพราะอยู่ด้วยกนัมาตั้งแต่เดก็ รชิชี่จงึรู้ว่าฌามาใจเสาะแค่ไหน แค่

มดีบาดเลอืดไหลนดิหน่อยกเ็ป็นลม พอฟื้นขึ้นมากต็้องตโีพยตพีาย แต่นี่

กลบัท�าทุกสิ่งที่มนัตรงกนัข้าม จงึเป็นเรื่องประหลาดที่รชิชี่ไม่เคยเจอ

“ฉนัไม่ได้เป็นอะไร สมองไม่ได้กระทบกระเทอืน แต่ฉนัคดิว่ากระสนุ

นดันั้นมาจากกามเทพ”

“กามเทพอะไร บ้าไปใหญ่แล้ว ริชชี่ไม่น่าสนับสนุนให้พี่ฌามาอ่าน

หนงัสอืพวกนั้นเลย” หนงัสือที่ว่านั้นคอืนยิายประโลมโลกที่มขีายตามร้าน

หนังสือทั่วไป ส่วนใหญ่ว่าด้วยเรื่องความรักอันแสนพาฝันระหว่างเศรษฐี

หนุ่มกบัหญงิสาวแสนธรรมดา 

แต่ฌามาไม่น�าพาต่อถ้อยค�าของรชิชี่ เธอมองผ้าก๊อซที่ปิดแผลแล้ว

ยิ้มออกมา

“กามเทพที่ท�าให้เรื่องของฉนักบัเขาไม่จบลงแค่นี้น่ะส”ิ

รชิชี่ปะตดิปะต่อถ้อยค�าของฌามา แล้วตากเ็บกิกว้างเมื่อรูว่้าหญงิสาว

จะท�าอะไร  

“อย่าเชียวนะคะ ริชชี่ว่าปล่อยคุณเชนไปเถอะ” ริชชี่พยายามจะ 

โน้มน้าวให้ฌามาเลิกล้มความคิด เพราะเห็นแล้วว่าเชนน่ากลัวขนาดไหน 

ทางที่ดเีมื่อหลุดพ้นแล้วกน็่าจะปล่อยผ่านไปไม่ต้องมาข้องแวะกนัอกี

“ปล่อยน่ะปล่อยแน่ แต่อย่างที่รู้กนัอยู่ เราอยู่ที่นี่ต้องมแีบก็” ฌามา

กล่าวด้วยน�้าเสียงจริงจังขึ้น ในเมื่อชัยชนะมีคลิปที่ท�าให้รู้ว่าเธอกับเชน 

ไม่ได้เป็นอะไรกนัอยูใ่นมอื แน่นอนว่ามนัจะต้องไม่เลกิราที่จะเอาเธอไปเป็น

เมียเก็บ ดังนั้นเมื่อเธอช่วยชีวิตเขาเอาไว้ เขาก็ต้องตอบแทนด้วยการช่วย

ชวีติเธอบ้าง  

“รชิชี่ แต่งหน้า ฉนัจ�าเป็นต้องไปบบีน�้าตาทวงบุญคุณคน”

“แต่...แต่ว่า...” รชิชี่ลงัเล กลวัเหลอืเกนิว่าฌามาจะหาเรื่องเดอืดร้อน

ใส่ตวั และคราวนี้เชนอาจจะไม่ยอมปล่อยพวกเธอไปง่ายๆ อย่างนี้อกี 
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เมื่อเหน็พี่เลี้ยงประจ�าตวัลงัเล ฌามาจงึจ�าเป็นต้องหาทางโน้มน้าวเพื่อ

ให้รชิชี่ยอมช่วยเหลอื

“ริชชี่ เสี่ยชัยชนะรู้ว่าฉันกับคุณเชนไม่ได้เป็นอะไรกัน มันมีคลิปที่

ฉนัเจอกับคุณเชนเมื่อคนืนี้ มนัขู่ฉันว่าถ้าไม่นอนกบัมนั มนัจะเอาคลปินั่น

ไปแฉ คดิดูส ิถ้าเรื่องแบบนั้นเกดิขึ้นเราจะยงัอยู่ที่นี่ได้อกีไหม”

ค�าพูดของฌามาท�าให้รชิชี่ตกใจ ความลงัเลโบยบนิหายไปทนัท ี

“งั้นพี่ฌามานั่งเลยค่ะ ริชชี่จะจัดการให้ อยากได้ลุคไหนแบบไหน

บอก” 

“ดมีาก ฉนัจะท�าพลาดไม่ได้ เพราะนี่คอืทางเดยีวที่จะท�าให้ชวีติของ

เราอยู่อย่างสงบ ท�ามาหากนิอย่างสะดวกใจ ไม่มผีูช้ายบ้าตณัหาคนไหนกล้า

มาก่อกวนเราอกี เราต้องช่วยกนัรชิชี่ ท�าให้ทุกคนได้เหน็ว่าฉนัเป็นผู้หญงิ

ของเขาจริงๆ” ฌามากล่าวอย่างมาดมั่น แผนการนี้เธอเอาอนาคตตัวเอง 

เป็นเดมิพนั และมนัต้องส�าเรจ็เท่านั้นเธอถงึจะรอดปลอดภยั 

แม้รชิชี่ไม่รู้ว่าฌามาจะด�าเนนิแผนการขั้นต่อไปอย่างไร แต่กพ็ร้อม

ที่จะท�าตามค�าสั่งของลกูพี่เสมอ จงึหยบิกระเป๋าถอืที่มอีปุกรณ์การแต่งหน้า

ครบครันออกมา จากนั้นก็เทเครื่องส�าอางทั้งหมดลงบนเตียง แล้วเริ่ม 

แต่งหน้า แต่โจทย์วนันี้ยากกว่าทกุวนั เพราะต้องแต่งให้น่าสงสารและดโูทรม

ที่สุดเท่าที่จะท�าได้ แต่ใบหน้าสวยใสของฌามาไม่เอื้ออ�านวยให้มรีูปลกัษณ์

เช่นนั้นเอาเสยีเลย

หลังจากแต่งหน้าจนโทรมได้ที่ ฌามาก็ขอให้คนของเชนพาเธอไป 
พบเขา เธอเพิ่งรู้ว่าโรงพยาบาลแห่งนี้มีรายชื่อเชนเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ครึ่งหนึ่ง 

ดังนั้นเขาจึงมีห้องอยู่ชั้นบนของอาคารซึ่งเป็นส่วนของงานบริหาร เมื่อคน

ของเขาตดิต่อเลขาฯ ประจ�าตวัของเชนไปแล้ว กไ็ด้รบัค�าสั่งให้พาเธอขึ้นไป

รอด้านบน 

ฌามาอดไม่ได้ที่จะมองส�ารวจ ที่นี่เป็นโรงพยาบาลขนาดไม่ใหญ่มาก 
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แต่ขึ้นชื่อลอืชาเรื่องค่ารกัษาพยาบาล คนไม่มเีงนิถุงเงนิถงัอย่าหวงัว่าจะได้

ย่างกรายเข้ามา เศรษฐบีางคนยงัขยาด เลอืกใช้บรกิารของโรงพยาบาลอื่น

ที่ถูกกว่านี้

แม้ราคาจะแสนแพงแต่ก็ยังมีคนเข้ามารับบริการค่อนข้างหนาแน่น 

อาจเพราะที่นี่ติดทะเลจึงให้บรรยากาศแตกต่างจากโรงพยาบาลทั่วไป  

อกีทั้งห้องพกัทกุห้องยงัตกแต่งประหนึ่งห้องพกัในโรงแรมห้าดาว อปุกรณ์

เครื่องใช้ล้วนเกรดเอ มียี่ห้อ น�้ายาฆ่าเชื้อก็ไม่มีกลิ่นฉุนจมูก แต่ให้ความ

รูส้กึเหมอืนก�าลงัเดนิอยูใ่นทุง่ลาเวนเดอร์ จงูใจให้เหล่าอภมิหาเศรษฐเีข้าพกั 

เพื่อดื่มด�่าบรรยากาศประหนึ่งมาพกัผ่อน ไม่ใช่มาพกัรกัษาตวั 

เธอถูกพาขึ้นลฟิต์ส่วนตวัของผู้บรหิาร เมื่อประตูลฟิต์เปิดออกที่ชั้น 

จุดหมายปลายทางกม็ผีู้หญงิแต่งกายเนี้ยบและสุภาพยนืรอเธออยู่แล้ว 

“เชญิค่ะ” 

ผู้หญิงคนนั้นผายมือให้เธอด้วยท่าทางนอบน้อม สิ่งที่เกิดขึ้นท�าให้

ฌามาคิดถึงบรรยากาศเดิมๆ ตอนที่พ่อของเธอยังเป็นสถาปนิกชื่อดัง มี

บริษัทก่อสร้างเป็นของตนเอง ตอนนั้นเธอก็ได้รับการปฏิบัติเช่นนี้ ซึ่งมัน

ห่างหายมานานจนเธอเกอืบจะลมืไปแล้ว

เมื่อสุดทางเดินผู้หญิงคนนั้นก็หยุด แล้วเปิดประตูไม้บานใหญ่ตรง

หน้า ก่อนจะหนัมากล่าวกบัเธอ 

“คุณเชนบอกให้คุณรอที่นี่”

“ขอบคุณค่ะ” ฌามากล่าวขอบคุณอย่างมมีารยาท แม้เธอจะเป็นคน

เอาแต่ใจ แต่เรื่องนี้เธอได้รับการปลูกฝังจากแม่ผู้จากไปจนมันอยู่ในกมล

สนัดาน 

ฌามาก้าวเข้าไปในห้อง จากนั้นประตูกป็ิดลง เป็นอกีครั้งที่เธอต้อง

อยูค่นเดยีวในสถานที่อนัไม่คุน้เคย มนัท�าให้เธอรูส้กึหวั่นใจอย่างบอกไม่ถกู

เหมอืนกนั

หญิงสาวกวาดตามองไปรอบๆ พลางคิดว่าที่นี่น่าจะเป็นห้องท�างาน
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ของเขา ซึ่งกท็�าให้เธอนกึถงึที่ท�างานของพ่อ เมื่อก่อนพ่อของเธอกเ็คยท�างาน

อยู่ชั้นบนสุดของอาคาร ในห้องที่ใหญ่ที่สุดและเป็นตึกที่สวยที่สุดใน 

ประเทศนี้

ฌาน วาณิชพิทักษ์ พ่อของเธอเป็นสถาปนิกชื่อดัง ท่านมีบริษัท 

รบัเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่รบังานระดบัชาตมิาแล้วมากมาย ร�่ารวยชนดิ

ที่สามารถสร้างบ้านด้วยทองค�ากนัเลยทเีดยีว ลกูสาวคนเดยีวอย่างเธอกไ็ม่

ต่างจากนางหงส์ ไม่ว่าย่างกรายไปไหนกเ็ป็นที่สนใจของคนในแวดวงสงัคม 

เพราะนอกจากพ่อจะร�่ารวยแล้ว แม่กย็งัเป็นผู้ดเีก่ามเีถามตีระกูล 

หลงัจากแม่ตายเธอกก็ลายเป็นเดก็ก�าพร้าน่าสงสาร พ่อจงึตามใจเธอ

ราวกบัเจ้าหญงิตวัน้อยๆ ไม่มอีะไรในโลกนี้ที่ ฌามา วาณชิพทิกัษ ์ต้องการ

แล้วไม่ได้ ไม่ว่ามนัจะยากเยน็แค่ไหน พ่อของเธอกจ็ะสรรหามนัมาให้เธอ

โดยไม่ปรปิากบ่น

และนั่นเองที่เป็นต้นเหตุให้เธอใช้ชีวิตอย่างประมาท ตามใจตัวเอง 

สนใจแต่ตวัเอง ละเลยทุกอย่างรอบตวั รวมถงึพ่อของเธอด้วย กว่าจะรู้ว่า

พ่อมคีนอื่นมายนือยู่ข้างกายกส็ายไปเสยีแล้ว

ความโกรธและความน้อยใจท�าให้เธอไม่คุยกับพ่อ แม้อยู่บ้านหลัง

เดยีวกนัแต่กท็�าตวัเหมอืนคนไม่รู้จกักนั เธอเที่ยวเตร่จนดกึดื่น กลบับ้าน

ตอนสาย ส่วนฌานนั้นกอ็อกไปแต่เช้าตรู่ เกอืบสี่เดอืนที่เธอใช้ชวีติอย่างนี้ 

แต่จู่ๆ สวรรค์ที่เคยมีก็พังลงตรงหน้าเมื่อโรงพยาบาลโทร. มาแจ้งว่าพ่อ

หวัใจวายกะทนัหนั แต่เหตกุารณ์กย็งัไม่เลวร้ายเท่ากบัที่หลงัจากนั้นไม่กี่วนั

พ่อของเธอก็จากโลกนี้ไปและทิ้งหนี้สินจ�านวนมหาศาลเอาไว้ให้ โดยที่แม่-

เลี้ยงตัวแสบหนีไปเสวยสุขกับผู้ชายอื่น แถมยังหอบทรัพย์สินส่วนหนึ่งที่

ควรเป็นของเธอไปด้วย

เธอพยายามจะฟ้องร้องเรยีกส่วนที่แม่เลี้ยงยดึไปคนืมา แต่แน่นอน

ว่าเมื่อไม่มเีงนิกไ็ม่มทีนายคนไหนอยากจะช่วยเหลอืเธอเช่นกนั สุดท้ายเธอ

จึงแพ้คดีและต้องขายทรัพย์สินทั้งหมดของพ่อเพื่อใช้หนี้ บางอย่างขาย 
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ไม่ได้กถ็ูกธนาคารยดึไป

น�้าตาของฌามาเกอืบจะไหลออกมาเมื่อนกึถงึเรื่องนี้อกีครั้ง แต่เธอ

กเ็กบ็กลั้นมนัเอาไว้ภายใน เมื่อยงัมชีวีติอยูเ่ธอกย็งัคงต้องดิ้นรนต่อไป และ

ตอนนี้เธอควรหาวิธีที่จะท�าให้เชนใจอ่อน ยอมให้เธอเป็นผู้หญิงของเขา 

ก่อนที่เขาจะกลบัประเทศไปและเธอจะไม่มวีนัได้เจอเขาอกีเลยตลอดชวีติ

เมื่อต้องรอเขา ฌามาจงึไปปักหลกัที่โซฟารบัแขก สายตาจบัจ้องไป

ที่ประตูตลอดเวลา ขณะเดียวกันก็พยายามหาค�าพูดที่คิดว่าดีที่สุดเพื่อ 

โน้มน้าวให้เขามอบสิ่งที่เธอต้องการ แต่หนึ่งชั่วโมงกแ็ล้ว สองชั่วโมงกแ็ล้ว 

เชนก็ยังไม่ปรากฏตัว หนังตาของเธอเริ่มปิดเนื่องจากฤทธิ์ของยาแก้ปวด 

และในที่สุดกท็นไม่ไหว เธอองิศรีษะกบัเบาะหนงั บอกตวัเองว่าพกัสายตา

สักหน่อยคงไม่เป็นไร หากเชนเข้ามาเธอคงได้ยินเสียงประตูเปิด ค่อยตื่น

ขึ้นมาตอนนั้นกย็งัไม่สาย 

เสียงพึ่บพั่บเหมือนใครบางคนก�าลังพลิกกระดาษปลุกให้เจ้าหญิง
นทิราตกยากตื่นจากความฝันอนัแสนหวาน เธอรูส้กึร�าคาญและอยากนอน

ต่อเพื่อสานความฝันนั้นให้จบ ทว่าเธอนอนมากพอแล้วจงึไม่มคีวามง่วงเหลอื

อยู่อกี สุดท้ายจงึจ�าต้องลมืตาขึ้นมาอย่างเกยีจคร้าน 

โคมไฟแก้วเจียระไนหรูหราเป็นสิ่งแรกที่ฌามามองเห็น แต่โคมไฟ

แบบนี้ไม่มทีี่ห้องในพาราไดส์ จงึท�าให้เธอรู้ตวัทนัทวี่าเผลอหลบัไประหว่าง

นั่งรอเชนอยู่ในห้องท�างานของเขา

ร่างบางลกุพรวดขึ้น เธอภาวนาขออย่าให้เชนกลบัมาเหน็เธอในสภาพ

นี้ แต่พระเจ้ามกัจะไม่เข้าข้างเธอ ทนัททีี่มองไปยงัโต๊ะท�างานตวัใหญ่กส็บตา

กบัเขาเข้าอย่างจงั  

สายตาของเขาท�าให้หน้าเธอแดงร้อน รู้สึกอายจนอยากจะแทรก 

แผ่นดนิหนทีี่เผลอหลบัต่อหน้าต่อตาเขา

“คุณกลับมานานแล้วเหรอ” เธอถามเพื่อแก้อาการเก้อกระดากของ
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ตวัเอง

“ก็น่าจะสักสามชั่วโมงได้แล้ว” เชนตอบพร้อมกับก้มหน้าลงเซ็น

เอกสารต่อ สหีน้าของเขายงัคงเยน็ชา ไม่แสดงออกว่ารู้สกึอย่างไร 

ค�าตอบนั้นท�าให้เธอเบอืนหน้าไปมองนาฬิกาที่ผนงัช้าๆ แล้วดวงตาก็

เบกิกว้างขึ้นเมื่อพบว่าเธอหลบัไปนานขนาดนั้นจรงิๆ  

“ท�าไมคุณไม่ปลุก” เธอโวยเสียงอุบอิบ พลางส�ารวจคราบน�้าลายที่

อาจจะเปื้อนโซฟาราคาแพงของเขา ซึ่งมันมีอยู่หน่อยหนึ่งจึงรีบใช้ชาย

กระโปรงเชด็ทนัท ีและหวงัว่าเขาจะไม่เหน็มนัก่อนหน้านี้

“ปลุกแล้ว แต่คุณไม่ยอมตื่น” เชนเลอืกที่จะกล่าวเพยีงเท่านั้น ทั้งที่

ความจรงิเธอท�ามากกว่าการไม่ยอมตื่น นั่นคอืสารภาพรกักบัเขาในขณะที่

เธอก�าลังหลับ เขาจึงคิดว่าบางทีการปล่อยให้เธอฝันอยู่อย่างนั้นน่าจะเป็น

เรื่องที่ดกีว่าตื่นมาเจอความจรงิในโลกปัจจุบนั ทั้งที่เขากอ็ดหวั่นใจไม่ได้ว่า

ในความฝันนั้นเขาจะถูกเธอลวนลามมากแค่ไหน 

“น่าจะเป็นเพราะยาแก้ปวดที่ฉันกินเข้าไป ปกติฉันตื่นง่ายจะตาย”  

ฌามาพยายามหาข้ออ้างเพื่อกู้ศกัดิ์ศรขีองตวัเอง ความจรงิเธอรู้ดวี่าตวัเอง

ขี้เซาขนาดไหน แต่ต่อหน้าเขาเธอกอ็ยากดูด ีมคีวามเป็นกุลสตรบี้าง

“จริงๆ คุณควรจะพักผ่อนต่ออีกสักหน่อย จะรีบออกจากโรง-

พยาบาลท�าไม” ที่ถามเพราะเขาได้ข้อมลูมาจากเลขาฯ ว่า ฌามาท�าเรื่องออก

จากโรงพยาบาลแล้ว และแพทย์กอ็นุญาตให้เธอกลบัไปรกัษาตวัต่อที่บ้าน

ได้ เนื่องจากไม่ได้เป็นอะไรมากจนถงึกบัต้องรั้งให้อยู่ต่อ 

‘ฉนักลวัคณุหนไีป’ นั่นคอืค�าตอบที่อยูใ่นใจของหญงิสาว แต่หากเธอ

ตอบไปอย่างนั้น อาจจะเป็นการแหวกหญ้าให้งตูื่น จงึยิ้มหวาน และตอบใน

สิ่งที่ตรงข้ามกบัความจรงิ 

“ฉนัไม่ได้บาดเจบ็อะไรมากมาย เกรงใจทางโรงพยาบาลที่ต้องมาคอย

ดูแล ฉนักเ็ลยคดิว่ากลบัไปนอนที่บ้านดกีว่า”

“แล้วคุณขอพบผมเพราะ...”
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พอเหน็แววตาที่เขามองมา ความละอายกก่็อเกดิในหวัใจทนัท ีทั้งเธอ

และเขาต่างรู้ดีว่าที่เธอเอาตัวไปรับกระสุนแทนเขานั้นมันเกิดจากอุบัติเหตุ 

ไม่ใช่ความตั้งใจของเธอเอง ดังนั้นเธอไม่มีสิทธิ์เลยที่จะทวงบุญคุณกับเขา 

แต่ตอนนี้เธอเข้าตาจน มรสุมรุมล้อม หากไม่ได้รับการช่วยเหลือจากเขา 

เธอกเ็ดาไม่ออกเลยว่าภายภาคหน้าจะด�ารงชวีติต่ออย่างไร จงึต้องกลั้นใจ

กล่าวในสิ่งที่ไม่อยากพูดออกไป 

“คุณบอกว่าจะให้ค่าท�าขวญัฉนั” 

พอเธอบอกไปแบบนั้น แวบหนึ่งเธอเหน็แววตาเย้ยหยนัจากเขา มนั

เกือบท�าให้เธอเปลี่ยนใจลุกขึ้นเดินหนีเพราะความอาย แต่ก่อนที่เธอจะท�า

อย่างนั้นเชนกก็ล่าวขึ้นมาเสยีก่อน 

“งั้นคุณจะเรยีกค่าท�าขวญัเท่าไหร่” ชายหนุ่มถามพร้อมกบัคว้าสมุด

เชค็ขึ้นมา เขาใช้สายตานิ่งๆ มองตรงมายงัเธอระหว่างรอคอยตวัเลขเพื่อจะ

ได้กรอกมนัลงไป

สายตาและท่าทางของเขาท�าเอาฌามารู้สึกตื้อในอกเพราะความ

น้อยใจ เขาคงคดิว่าเธอกระหายเงนิจนต้องวิ่งโร่มาทั้งที่ยงัไม่หายด ีจงึมอง

ตอบด้วยแววตาตดัพ้ออย่างไม่รู้ตวั 

“ผมรอค�าตอบจากคุณอยู่นะ” เชนถามถงึตวัเลขอกีครั้งเมื่อเหน็เธอ

ยงัไม่พูดอะไร แต่คราวนี้น�้าเสยีงเขาอ่อนลงมาก

“ฉนัไม่อยากได้เงนิเป็นค่าท�าขวญัหรอกค่ะ” 

ในที่สุดเธอกโ็พล่งออกไป เกอืบจะบอกออกไปด้วยซ�้าว่าระหว่างเธอ

กบัเขากถ็อืว่าให้หมดสิ้นเรื่องราวกนัไป แต่เมื่อคดิว่าเรื่องที่เธอก่อไว้อาจจะ

ท�าให้ริชชี่กับพวงมาลีเดือดร้อน เธอจึงต้องตัดใจลดศักดิ์ศรีของตัวเอง  

แล้วกล่าวสิ่งที่คดิเอาไว้มาก่อนหน้านี้  

“ฉนัแค่ต้องการเป็นผู้หญงิของคุณ” 



๕

“เป็นผู้หญงิของผม? พูดเป็นเล่น”
เป็นครั้งแรกที่ฌามาเหน็สหีน้าที่แสดงถงึอาการตกใจของเชน แต่มนั

กไ็ม่แปลกหรอก เป็นใครกต็้องตกใจ แม้แต่ตวัเธอเองกย็งัไม่คดิว่าสุดท้าย

จะกล้าหาญชาญชยัพูดค�านั้นออกไป

แต่เมื่อพูดไปแล้วเธอก็คงกลับค�าไม่ได้ จึงยืนยันในสิ่งที่ตัวเอง

ต้องการจากเขา

“ไม่เล่นค่ะ ฉนัพูดจรงิ”

“ไม่ละ ไม่มทีาง” เขาส่ายหน้าหวอืแล้วปฏเิสธอย่างไร้เยื่อใย 

แม้จะน้อยใจและสงัเวชตวัเอง แต่เมื่อมาถงึขั้นนี้แล้ว เธอมอีนาคต

เป็นเดมิพนั ดงันั้นมทีางเดยีวคอืต้องโน้มน้าวเขาให้ส�าเรจ็

“ตอนนี้ฉนัก�าลงัตกอยู่ในอนัตราย”

“ใช่ ผมรู้” เชนตอบสวนทนัควนั 

เขาพอรู้สถานการณ์ของหญิงสาวตรงหน้าว่าก�าลังมีปัญหากับผู้มี

อทิธพิลรายใหญ่ของจงัหวดั แต่ทั้งหมดเป็นเพราะเธอก่อเรื่องเอง ไม่เหน็จะ
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เกี่ยวกบัเขาสกันดิ ดงันั้นหากเธอจะเอาเรื่องนี้มาเป็นข้ออ้างสร้างภาระให้แก่

เขา บอกเลยว่าไม่มทีาง 

“ทั้งหมดเป็นความผิดของคุณ ถ้าคุณไม่กุเรื่องระหว่างผมกับคุณ 

ขึ้นมา คุณกจ็ะไม่มเีรื่องกบัคนพวกนั้น”

เขาดกัคออย่างถกูทาง ท�าให้ฌามาอดขุน่เคอืงใจไม่ได้ แต่ถงึอย่างนั้น

กใ็ช่ว่าเธอจะจนมุม เพราะก่อนมาพบเขาเธอได้เตรยีมการเรื่องนี้มาอย่างด ี

“เรื่องเสี่ยชยัชนะกเ็รื่องหนึ่งค่ะ แต่อย่าลมือกีเรื่องหนึ่งสคิะ เรื่องที่

ฉนัดนัเอาตวัไปรบักระสุนแทนคณุ ถ้าเกดิคนยงิต้องการปิดปากฉนัละ่ ฉนั

จะท�ายงัไง ฉนัเป็นแค่ผู้หญงิตวัเลก็ๆ เท่านั้นเอง”

ขณะพูดเธอก็แสร้งท�าสีหน้าหวาดหวั่นเกินจริง และใช้สายตาที่ 

บ่งบอกว่าเรื่องนี้เขาผดิเตม็ๆ เขาต้องรบัผดิชอบ

“เขาต้องการชวีติผม ไม่ใช่ชวีติคุณ” เชนแย้ง

ทว่าฌามากลบัส่ายหน้าแล้วยกเหตุผลของตวัเองขึ้นมาอ้างต่อ “แล้ว

สิ่งที่ฉนักลวัมนัเป็นไปไม่ได้เหรอ คณุลากฉนัมาตดิรา่งแหกต้็องรบัผดิชอบ

ดูแลความปลอดภยัให้ฉนัหน่อยส”ิ

“งั้นผมจะหาบอดีการ์ดให้คุณ” เชนเสนอ มันเป็นวิธีการที่ง่ายกว่า

การหอบหิ้วเธอไปไหนมาไหนด้วย

“เอ...ถ้ามบีอดกีาร์ดเตม็พาราไดส์แล้วคนอื่นเหน็เข้า เขาจะคดิยงัไง

นะ พาราไดส์ยิ่งคนพลกุพล่านอยูด้่วย อกีอย่างถ้าเกดินกัข่าวได้กลิ่นเรื่องที่

ฉนัรบักระสุนแทนคุณแล้วมาถาม เกดิฉนัหลุดปากไปมนัจะมผีลยงัไง”

แม้ไม่อยากบงัคบัเขาด้วยวธินีี้ แต่ในเมื่อเขาไม่ยอมตกลงง่ายๆ ฌามา

กต็้องตดัใจวางไพ่ใบสุดท้ายลง มองเขาอย่างวดัใจ 

แลว้กเ็ป็นอย่างที่คดิ สหีน้าของเชนเปลี่ยนไปทนัท ีใบหนา้ขาวๆ ของ

เขาเปลี่ยนเป็นแดงก�่า เสยีงของเขากห็้วนขึ้นด้วย

“คุณก�าลงัขู่ผม!”

แม้จะรูว่้าท�าให้เขาโกรธแล้วและเธอเองกห็วาดหวั่น แต่เธอถอยไม่ได้ 
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อนาคตของเธอขึ้นอยู่กับข้อตกลงในวันนี้ ดังนั้นการต่อรองครั้งนี้เธอต้อง

ชนะ

“คนอย่างฉนัไม่มอีะไรจะเสยีนอกจากชวีติของฉนั ฉนัจงึต้องรกัษา

มนัไว้อย่างดทีี่สุด แต่ฉนัเป็นคนรกัษาค�าพูดนะคะ ถ้าคุณให้ฉนัอยู่ด้วยสกั

ระยะหนึ่ง หลงัจากที่คุณกลบัประเทศของคุณไป ฉนัจะไม่ยุ่ง ไม่ตอแยคุณ 

ไม่พูดถงึคุณ เราจะไม่รู้จกักนั และฉนัจะไม่ตดิต่อคุณอกี”

“แล้วถ้าคุณผดิสญัญา?”

“คุณจะเอาฉนัไปฆ่าหมกป่าที่ไหนกเ็ชญิ”

“แล้วคุณไม่กลัวเหรอว่าตอนนี้ผมจะเอาคุณไปฆ่าหมกป่า” เขาถาม

เสยีงเยน็

กลวัส.ิ..ถ้ามทีางเลอืกที่ดกีว่านี้เธอคงไม่เสี่ยงท�าอะไรบ้าๆ แต่ไหนๆ 

บ้าแล้วกค็งต้องบ้าให้ถงึที่สุด

ฌามายิ้มหวานเพื่อประจบเขาเตม็ที่

“ฉนัรูว่้าคณุไม่ท�าหรอก คณุไม่ใช่คนเลวนี่คะที่เอะอะแล้วจะฆ่าๆ น่ะ 

ขอแค่ช่วงเวลาสั้นๆ เดอืนเดยีวกไ็ด้ ขอให้ฉนัมทีี่หลบภยัสกันดิ”

เชนค่อยๆ ผ่อนลมหายใจออกช้าๆ มองเธออกีครั้งด้วยความลงัเลใจ 

เขาจะเชื่อเธอได้ไหมว่าวนัหนึ่งเมื่อจากกนัไปแล้วเธอจะท�าอย่างที่พูด

“จะให้ฉนัเขยีนสญัญากไ็ด้ ถ้าผดิสญัญาคุณฟ้องฉนัได้เลย ไม่ส ิฉนั

ไม่มอีะไรให้คณุฟ้องแล้ว เอางี้ ฉนัสาบานว่าหากถงึเวลานั้นแล้วฉนัยงัตอแย

คุณอกีแล้วคุณยงิฉนัทิ้ง ฉนัรบัรองว่าจะไม่จองเวร ไม่เป็นผมีาหลอกคุณ

แน่นอน”

เชนอยากหวัเราะค�าพูดที่เตม็ไปด้วยความจรงิจงัของเธอ แน่นอนว่า

ตั้งแต่เขาเริ่มเรยีนแพทย์จนกระทั่งจบแพทย์แล้วลาออกมาสานต่อธรุกจิของ

ครอบครวั เขาไม่เคยเจอสิ่งที่เรยีกว่าผ ีดงันั้นเขาจงึคดิว่าต่อให้เธอตายไป

จรงิๆ ด้วยน�้ามอืเขา เธอกไ็ม่มทีางจองเวรเขาได้หรอก 

แต่สายตาของเธอมันท�าให้ใจเขาอ่อนยวบ และรู้ดีว่าหากไม่ตกลง 
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เธอคงไม่เลกิราแน่

“สิบห้าวันเท่านั้น คุณจะอยู่กับผมแค่สิบห้าวัน แล้วจากนั้นต่างคน

ต่างไป ไม่มอีะไรเกี่ยวข้องกนัอกี”

“จะ...จรงิ...จรงิเหรอคะ!” 

ดวงตากลมคู่นั้นเบกิกว้าง ความระยบิระยบัของมนัท�าเอาเชนตะลงึ

ไปในทนัใด

เมื่อพดูออกไปแล้วกไ็ม่อาจกลบัค�า เชนพยกัหน้าเบาๆ แทนค�ายนืยนั

สิ่งที่ตอบกลับมาคือรอยยิ้มที่กว้างกว่าเดิม กับน�้าเสียงที่แสดงถึง

ความยนิดอีย่างไม่ปกปิด 

“จรงินะคะ คุณห้ามเปลี่ยนใจแล้วนะ”

“แต่ระหว่างที่เราอยูด้่วยกนัผมมข้ีอตกลงกบัคณุ ซึ่งคณุต้องท�าตาม 

ไม่อย่างนั้นทุกอย่างจะเป็นโมฆะ คุณต้องออกจากชวีติผมไปทนัท”ี

“เชญิคณุว่ามาได้เลยค่ะ” เธอรบัค�าอย่างว่าง่าย รอยยิ้มยงัประดบัอยู่

บนใบหน้า

“ห้ามบอกใครว่าคุณอยู่กบัผม”

ข้อตกลงของเขาท�าเอาฌามาถงึกบัสตนั นั่นมนัคอืเป้าหมายของเธอ 

ที่เธออยากอยูก่บัเขาสกัระยะหนึ่งกเ็พื่อให้คนอื่นๆ เข้าใจว่าเธอกบัเขามซีมัทงิ

ต่อกนั แต่ถ้าเขาไม่ให้เธอบอกใคร เธอจะท�าอย่างไร สิ่งที่เพยีรพยายามมา

ทั้งหมดกไ็ม่มผีลอะไรน่ะส ิ

“ได้...ได้...ยงัไง”

“ท�าไมจะไม่ได้ หรอืว่าที่คุณมาอยู่กบัผมไม่ใช่เพราะความปลอดภยั 

แต่คุณอยากได้อย่างอื่น”

เชนดักคอ ท�าให้ฌามารู้ว่าผู้ชายคนนี้รู้เท่าทันความคิดของเธอ จะ

ฉลาดไปไหนนี่!

หากเธอยอมรับมันก็จะดูหน้าหนาหน้าทนไปหน่อย ดังนั้นจึงต้อง

ปฏเิสธ
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“มะ...ไม่ใช่สักหน่อย แต่เพราะว่ายังไงริชชี่กับแม่มาลีก็ต้องรู้ ฉัน

หมายถึงเพื่อนของฉันกับเจ้าของพาราไดส์ แม่มาลีเป็นผู้ปกครองของฉัน

ตอนนี้”

“นอกจากสองคนนี้ คุณห้ามบอกคนอื่นอกี”

‘ใจร้าย’ เธอโอดครวญในใจ แต่หากไม่รบัปาก เธอคงไม่ไดไ้ปอยูก่บั

เขา โบราณว่าไว้ก�าขี้ดกีว่าก�าตด ดงันั้นเธอจงึพยกัหน้าเบาๆ เพื่อเป็นการ

ตอบรบั แล้วค่อยหาวธิอีื่นบอกให้คนอื่นรู้ว่าเธออยู่กบัเขาในภายหลงั มนั

ต้องมชี่องว่างบ้างละ 

ฌามาเพิ่งคิดได้ว่า การที่จะให้เขาท�าข้อตกลงฝ่ายเดียวก็เหมือน

เป็นการเอาเปรยีบเธออยูไ่ม่น้อย รวมทั้งมเีรื่องหนึ่งที่เธอรู้สกึหวั่นใจ จงึขอ

ยื่นข้อเสนอของตวัเองกลบัไปบ้าง

“ฉนัเองกม็ขี้อตกลงที่อยากจะตกลงกบัคุณเหมอืนกนั”

เชนหรี่ตา ใช้สายตาของคนที่เหนอืกว่ามองเธอ แล้วกล่าวเสยีงเยน็ 

“ข้อตกลง? คุณไม่น่าจะมสีทิธิ์มาท�าข้อตกลงกบัผมนะ”

“มันเป็นเรื่องส�าคัญค่ะ ไม่พูดไม่ได้” เธอกล่าวด้วยน�้าเสียงจริงจัง 

เพื่อยนืยนัว่ามนัส�าคญัจรงิๆ

“งั้นกว็่ามา ผมจะลองฟังดู ถ้ารบัได้กไ็ม่น่าจะมปีัญหา” ในที่สุดเขาก็

ยอมรบัฟัง

ทว่าเรื่องที่จะพูดมันเป็นเรื่องที่ชวนกระอักกระอ่วนใจ ฌามาจึงนิ่ง

อยู่ครู่หนึ่งเพื่อท�าใจก่อนที่จะพูดออกไปอย่างไม่ค่อยเตม็เสยีงนกั

“ฉนัอยากถามคุณข้อหนึ่ง ถ้าระหว่างที่เราอยู่ด้วยกนัเกดิมอีะไรกนั

ขึ้นมา คุณจะท�ายงัไง” 

“มอีะไรกนั?” เขาทวนด้วยสหีน้างุนงง “คุณหมายถงึอะไร”

ฌามารู้สึกว่าเลือดร้อนๆ สูบฉีดสู่ผิวหน้า เขาถามค�าถามนี้ด้วย 

น�้าเสยีงปกตธิรรมดาราวกบัว่าวนันี้กนิข้าวกบัอะไร ทั้งที่ตอนนี้เธออายจน

แทบจะมุดโซฟา แต่บางทเีชนอาจจะไม่เข้าใจภาษาไทยอย่างแจ่มชดั ดงันั้น
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เธอจงึยอมขยายความ 

“ผู้หญงิกบัผู้ชายอยู่ด้วยกนั หากคุณหน้ามดืปล�้าฉนัขึ้นมา เรื่องของ

เราจะเป็นยงัไง มนัจะจบที่สบิห้าวนัหรอืเปล่า”

เมื่อเธอถามออกไปแล้วสหีน้าของเชนกเ็ปลี่ยนไปทนัท ีเหมอืนเขากนิ

ยาขมๆ เข้าไปอย่างนั้นแหละ 

บรรยากาศในห้องเตม็ไปด้วยความกระอกักระอ่วน หลงัจากผ่านไป

หลายอดึใจเชนกป็รบัสหีน้าให้เป็นปกตแิล้วตอบค�าถามข้อนั้นของเธอ

“มนัจะไม่มเีรื่องแบบนั้นเกดิขึ้น ผมไม่ใช่ผู้ชายมกัง่ายแบบนั้น” 

ใจจรงิเธอกเ็ชื่อว่าเชนจะปฏบิตัต่ิอเธอด้วยความสภุาพ เพราะเธอคอื

แฟนคลบัตวัยงของเขา ตดิตามข่าวเขามาเป็นปีๆ จงึรูน้สิยัเขาอยูไ่ม่น้อย แต่

เรื่องแบบนี้มนักไ็ว้ใจไม่ได้ โลกกลางคนืที่เธออยูต่อนนี้สอนให้รูว่้าผูห้ญงิกบั

ผู้ชายมแีรงดงึดูดต่อกนัมากมายขนาดไหน ดงันั้นหากพลาดพลั้งเธอต้องมี

อะไรมาการนัตวี่าจะไม่เสยีเปรยีบ

“มนักไ็ม่แน่นะ ฉนัเป็นผู้หญงิ คุณเป็นผู้ชาย เรื่องแบบนั้นกอ็าจจะ

เกิดขึ้น และถ้ามีเรื่องแบบนั้นเกิดขึ้น คุณต้องรับผิดชอบฉันด้วยการ

แต่งงาน” 

“ต้องถงึขนาดนั้นเชยีวเหรอ” ชายหนุม่ถาม เพราะค�าว่าแต่งงานไม่เคย

อยู่ในความคดิเขา แล้วยิ่งกบัเธอมนัยิ่งไม่ใช่

“กไ็หนคณุยนืยนัว่ามนัจะไม่มทีางเกดิขึ้น งั้นคณุกต้็องกล้ารบัประกนั

สคิะ หรอืว่าจรงิๆ แล้วคุณกห็วั่นไหวกบัฉนัเหมอืนกนั”

น�้าเสยีงที่เตม็ไปด้วยการท้าทายของผู้หญงิตรงหน้าท�าให้เขาหมั่นไส้

ตงดิๆ และยงัไม่ทนัได้คดิให้ถี่ถ้วนเขากห็ลุดปากออกไปเสยีแล้ว

“ได้ ถ้าสบิห้าวนันั้นผมล่วงเกนิคุณถงึขั้นนั้น ผมจะแต่งงานกบัคุณ”

“จรงินะ พูดแล้วห้ามผดิสญัญารู้เปล่า”

ฌามายิ้มร่า ในขณะที่เชนเพิ่งรู้ตวัว่าเขาตกหลุมพรางเธอเข้าให้แล้ว 

แต่จะถอนค�าพดูคงไม่ทนัจงึต้องนิ่งเงยีบ ลกึๆ แล้วเขาเองกไ็ม่กงัวลมากนกั 



ณ นั น ท ร  l  61

เพราะเชื่อว่าตนเองน่าจะยบัยั้งชั่งใจในเรื่องนี้ได้

“แล้วคุณท�างานเสรจ็หรอืยงัคะ ถ้าเสรจ็แล้วเราไปกนัเลยไหม ฉนั

ง่วงนอนอยากพกัจะแย่แล้ว”

“ไปไหน” เชนถามอย่างงุนงง 

“กบ็้านคุณไง หรอืคุณจะเบี้ยว”

“ผมไม่เคยเบี้ยวใคร แต่คุณยงัไปบ้านผมตอนนี้ไม่ได้”

“อ้าว ท�าไมล่ะคะ ก็คุณตกลงแล้วนี่” น�้าเสียงของเธอแสดงความ 

ผดิหวงัอย่างชดัเจน เพราะตอนนี้เธอไม่อยากกลบัไปพาราไดส์ ไม่อยากถูก

คนที่นั่นมองว่าเป็นคนลวงโลก ตอนนี้คนที่นั่นคงรู้ความจริงเรื่องที่เธอกุ 

ขึ้นมาแล้วคงเอาไปพูดถงึกนัอย่างสนุกปาก

“คณุจะไปอยูด้่วยทั้งทผีมกต้็องเตรยีมตวัหน่อยส ิ เอาเป็นว่าวนัพรุง่นี้

ผมจะให้คนไปรบั คุณเตรยีมเกบ็เสื้อผ้าส�าหรบัสบิห้าวนันี้ได้เลย”

แม้จะไม่ได้ดั่งใจ แต่ในเมื่อเจ้าของบ้านพดูอย่างนี้เธอจะท�าอย่างไรได้ 

แต่พอคดิอกีทกีด็เีหมอืนกนั เธอจะได้มเีวลาเตรยีมใจสกัหน่อย เพราะพอ

เขารบัปากจรงิๆ เธอกอ็ดหวั่นใจไม่ได้เหมอืนกนั เพราะตั้งแต่เกดิมาเธอยงั

ไม่เคยไปอยู่กบัคนแปลกหน้าโดยไม่มรีชิชี่คอยตดิตาม

“ตกลงค่ะ พรุ่งนี้ฉนัจะเกบ็เสื้อผ้ามารอคุณแต่เช้าเลย” 

เชนพยกัหน้าเงยีบๆ ไม่ตอบอะไรอกี เมื่อตกลงกนัเป็นที่เรยีบร้อย

แล้วฌามาก็ขอตัวกลับ ซึ่งเขาก็มีน�้าใจให้คนขับรถของเขาไปส่งเธอที่

พาราไดส์ หลงัจากเธอยนืยนัว่าจะออกจากโรงพยาบาลตอนนี้เลย

 

หลงัจากที่ฌามาจากไปแล้ว เชนกไ็ด้แต่ถอนหายใจซ�้าไปซ�้ามา เขาไม่
เข้าใจตัวเองเลยว่าท�าไมถึงยอมอนุญาตให้เธอมาอยู่ใกล้ๆ ทั้งที่รู้ว่าเธอมี 

จุดประสงค์อะไรแอบแฝง แน่นอนว่ามนัเป็นการหาเรื่องเดอืดร้อนใส่ตวัและ

อาจจะท�าให้ชีวิตเขารวนก็เป็นได้ แต่ในเมื่อตัดสินใจไปแล้วเขาก็คงไม่อาจ

เปลี่ยนใจได้อกี 
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เมื่อไม่อาจแก้ไขเรื่องของฌามาได้แล้ว เชนจงึหนัมาสนใจงานตรงหน้า

ต่อ งานที่ท�าให้เขาต้องเดนิทางมาที่นี่และตรวจสอบทุกอย่างด้วยตวัเอง

มีการค้นพบนักท่องเที่ยวรายหนึ่งที่ป่วยเป็นโรคประหลาด เขาคง 

ไม่สนใจอะไรมากนกั เพราะในโลกนี้ล้วนมโีรคที่มนษุย์ไม่เคยพบเจออกีมาก 

แต่โรคนี้กลบัมอีาการใกล้เคยีงกบัหนูทดลองในห้องปฏบิตักิารของเขา ซึ่ง

เกิดจากการทดลองยาต้านมะเร็งตัวหนึ่งที่เขากับทีมวิจัยคิดค้นขึ้น แต่ยา 

ตวันั้นกลบัถูกขโมยไปโดยนกัวจิยัที่เขาไว้ใจที่สุด

จากการศึกษาพบว่ายาตัวนี้มีฤทธิ์กระตุ้นเชื้อประจ�าถิ่นในร่างกาย 

ให้เกิดการวิวัฒนาการ จากเชื้อโรคที่ดีกลายเป็นเชื้อโรคร้ายที่มีอันตราย

ถงึแก่ชวีติและยงัไม่เคยมใีครค้นพบมาก่อนบนโลกใบนี้

โรคนี้เป็นโรคที่ร้ายแรง เริ่มต้นมนัจะเป็นเพยีงแค่ตุม่คนั แต่ผ่านไป

สองสามวันมันจะลามเป็นแผลพุพองไปทั้งตัว สร้างความเจ็บปวดและ

ทรมานให้แก่คนคนนั้นเป็นอย่างมาก และจะตายภายในเจด็ถงึสบิวนั

ทนัททีี่รูข่้าวเขากส็ั่งให้กกัตวันกัท่องเที่ยวคนนั้นไว้ที่โรงพยาบาลทนัท ี

เพราะเป็นโรคที่อันตรายและยังไม่มีทางรักษาหาย แต่โชคยังดีที่มันไม่ใช่

โรคตดิต่อ ไม่อย่างนั้นคงโกลาหลกว่านี้หลายเท่า

เชนรู้สึกว่าตนเองและฮาเวลกรุ๊ปมีส่วนต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้  

เขาจึงพยายามหาวิธีรักษาคนไข้ด้วยตัวเอง และพยายามเก็บทุกอย่างเป็น

ความลบั เพราะหากเรื่องรั่วไหลออกไป ฮาเวลกรุป๊จะต้องกลายเป็นปีศาจร้าย

ในสายตาคนทั้งโลก อกีทั้งหากมคีนน�ายาตวันี้ไปใช้ในทางที่ผดิ อย่างเช่นใช้

ในการก่อการร้าย โลกคงพบกบัหายนะ

ก๊อกๆ

เสยีงเคาะประตทู�าให้ชายหนุม่เงยหน้าขึ้นจากเอกสาร จงึเหน็วา่คนที่

เปิดประตูเข้ามาคอืคนสนทิของเขาที่ถูกส่งไปท�างานส�าคญันั่นเอง

ก่อนที่อีกฝ่ายจะได้กล่าวอะไรเชนก็ชิงถามขึ้นเสียก่อนเพราะความ

ร้อนใจ
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“ที่ให้ไปสบืว่าไงบ้าง”

“เราพบว่าดอกเตอร์โจนส์อยูท่ี่นี่จรงิๆ ครบั เมื่อสองเดอืนก่อนกล้อง

วงจรปิดจบัภาพได้ว่าดอกเตอร์โจนส์ไปซื้อยาที่ร้านยา แล้วหายตวัไปอย่าง

ไร้ร่องรอย”

“สองเดอืนก่อนเหรอ” เชนทวนค�า ในดวงตามปีระกายแห่งความหวงั 

ดอกเตอร์โจนส์ ผูส้ร้างยามรณะตวันี้ขึ้นมาและขโมยมนัไปจากแลบ็ ตอนนี้

อยูท่ี่นี่จรงิๆ และช่างประจวบเหมาะที่มคีนป่วยด้วยโรคประหลาดที่นี่ หรอื

ว่าบางทีนี่อาจจะเป็นการโต้ตอบของดอกเตอร์โจนส์ หลังจากรู้ว่าคนของ 

ฮาเวลกรุ๊ปก�าลงัตามหาเขาชนดิพลกิแผ่นดนิ

“ผมไม่แน่ใจว่าที่คณุเชนถกูลอบยงิวนันี้จะเป็นฝีมอืเขาด้วยหรอืเปล่า”

“อย่าสนันษิฐานอะไรเรื่อยเปื่อย รอให้มหีลกัฐานก่อนแล้วค่อยพูด” 

เชนปรามลกูน้องเสยีงเข้ม เพราะเขาไม่อยากให้อคตชิกัน�าจนอาจจะเสยีงาน 

แม้ใจส่วนหนึ่งจะเชื่อว่าสิ่งที่อดมัพูดเป็นไปได้มากกต็าม

“เอ่อ...ผมขอโทษครบั” อดมัหน้าจ๋อย เมื่อรู้ว่าเจ้านายไม่พอใจกร็บี

เปลี่ยนเรื่อง “ส่วนเรื่องแม่บ้าน ผมหาคนใหม่ให้ได้แล้วนะครบั รบัรองเลย

ครบัว่าคนนี้ไว้ใจได้ จะไม่มเีหตุการณ์ข้อมูลรั่วไหลอกี ไม่ทราบว่าคุณเชน

จะให้ผมส่งไปบ้านขาวเลยหรอืเปล่า”

“ไม่เป็นไร ผมหาแม่บ้านได้แล้ว”

“หา...หาได้แล้ว ใครครบั”

พอถูกถามเชนก็ชะงักไปเล็กน้อย ตอนแรกเขาตั้งใจจะโกหกว่าเป็น

แค่แม่บ้านธรรมดา แต่พอคดิอกีท ีอดมัท�างานกบัเขามานาน จะต้องสงสยั

แน่ๆ จงึตดัสนิใจเล่าเรื่องข้อตกลงระหว่างเขากบัฌามาออกไปตามตรง 

เป็นอย่างที่คาด เมื่อเล่าจบอดมักม็องเขาอย่างแปลกใจ กค็วรจะเป็น

อย่างนั้น เพราะใครที่ใกล้ชดิเขาจะรูว่้าเขาหวงแหนโลกส่วนตวัเป็นที่สดุ การ

ให้ใครมาอยู่ร่วมบ้านถอืว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้

“นายไม่ต้องท�าหน้าอย่างนั้นหรอก มันก็แค่การทดแทนบุญคุณกัน 
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ส่วนบ้านขาวถือเป็นอาณาเขตหวงห้ามเหมือนเดิม ห้ามใครไปยุ่มย่ามที่นั่น 

เข้าใจใช่ไหม” 

“เข้าใจครบั” อดมัตอบทั้งที่ยงัอึ้งอยู่ไม่น้อย

“งั้นออกไปท�างานที่เหลอืต่อเถอะ แล้วถ้ามคีวามคบืหน้าอะไรกร็บีมา

รายงานผมด่วน”

“ครบั คุณเชน”

อดัมรับค�าสั่งแล้วเดินออกจากห้องไป ส่วนเชนท�าทีก้มอ่านชาร์ต 

อาการของคนไข้ต่อ แต่ดเูหมอืนวนันี้สมาธขิองเขาจะไม่ค่อยนิ่งนกั เมื่อแอบ

ใจลอยไปถึงหน้าหวานๆ ของฌามา และได้แต่ภาวนาให้เขามองเธอไม่ผิด 

ไม่เช่นนั้นเขาคงเดอืดร้อนหนกัแน่ 

เมื่อกลับถึงพาราไดส์ ฌามาก็เล่าเรื่องการเจรจาระหว่างเธอกับเชน 
ให้รชิชี่ฟัง เมื่อฝ่ายหลงัรูว่้าการเจรจาครั้งนี้ประสบความส�าเรจ็กด็ใีจจนลกุขึ้น 

มากระโดดโลดเต้นและตะโกนเสยีงดงัลั่น 

“อ๊าย! จรงิเหรอคะพี่ฌามา จรงิเหรอ พี่จะได้ไปอยูบ้่านคุณเชนแล้ว” 

ฌามารีบยื่นมือไปปิดปากริชชี่ทันควันพร้อมกับหันไปมองซ้ายมอง

ขวา เมื่อเห็นว่าไม่มีใครผ่านมาก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก หันมามองลิ่วล้อ

ประจ�าตวัด้วยสายตาขุ่นเขยีวแล้วเอด็เบาๆ 

“เบาๆ สริชิชี่ เดี๋ยวคนอื่นรู้ เขาไม่ให้ฉนับอกใคร เกดิเรื่องรั่วขึ้นมา

ฉนักอ็ดไปอยู่กบัเขาพอด”ี 

“กค็นมนัดใีจนี่คะ”

“ไม่ต้องดีใจเว่อร์ขนาดนี้ก็ได้ แค่สิบห้าวันเอง ไม่ใช่ตลอดไปซะ

หน่อย” ฌามากล่าวเสยีงเศร้า แม้จะเจรจาส�าเรจ็ แต่สบิห้าวนัมนัเป็นอะไร

ที่น้อยเหลอืเกนิในความรู้สกึของเธอ

“แต่เขากบ็อกนี่คะ ถ้าเกดิว่าพี่กบัเขา...จึ๊ก...จึ๊กกนั เขากจ็ะรบัผดิชอบ

พี่ด้วยการแต่งงาน พี่กบัเขากจ็ะได้อยู่ด้วยกนัตลอดไป” 
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“ไม่มทีางที่เขาจะท�าอย่างนั้นหรอก”

หากเป็นเมื่อก่อนเธอคงหวัง แต่หลังจากที่เห็นปฏิกิริยาของเชนใน 

วนันี้ เธอรู้เลยว่าหมดสทิธิ์ เขาไม่ได้ไยดเีธอเลยแม้แต่นดิเดยีว

“มันก็ไม่แน่ พี่ฌามาของริชชี่ยังสาวแล้วก็ยังสวยเบอร์นี้ มีแต่ตุ๊ด

เท่านั้นแหละค่ะที่ไม่หวั่นไหว”

ค�าอวยอันเลิศเลอของริชชี่ท�าให้ฌามายิ้มกว้าง แต่แปลกที่เธอกลับ

ไม่รู้สกึว่าเชนจะมาหลงใหลได้ปลื้มเธอ เพราะในโลกของความเป็นจรงิ เขา

เป็นมหาเศรษฐดีกีรนีายแพทย์ ต้องมสีาวมาล้อมหน้าล้อมหลงัเป็นธรรมดา 

แล้วเขาจะมาสนใจไยดอีะไรกบัผู้หญงิที่มแีต่ตวัอย่างเธอ

“ตอนนี้เอาแค่มชีวีติรอดต่อไปกพ็อมั้ง ฉนัไม่อยากโลภ ไม่อยากตั้ง

ความหวังอะไรทั้งนั้น” เธอกล่าวอย่างเจียมตัว เท่าที่เขาให้โอกาสมันก็

มากมายเกนิคาดแล้ว 

“แล้วจะรอดได้ยังไงล่ะคะ ในเมื่อสิบห้าวันนั้นคุณเชนไม่ให้พี่ฌามา 

บอกใคร”

ปัญหามันอยู่ตรงนี้ ฌามายังคิดไม่ตกว่าจะโพนทะนาให้คนอื่นรู้ได้

อย่างไร แต่คดิไปกท็�าให้ท้อใจเปล่าๆ ดงันั้นหากสงครามยงัไม่จบ เธอกย็งั

ไม่ควรจะสิ้นหวงั 

“มนักต็้องมโีอกาสบอกให้คนอื่นรู้บ้างแหละ”

“นี่ถ้าสองแม่ลูกมหาประลยันั่นได้เหน็พี่ฌามาควงคู่กบัคุณเชน รชิชี่

ว่าสองคนนั้นต้องอกแตกตายแน่นอนเลย”

แค่คิดภาพตามฌามาก็ยิ้มกว้างอย่างห้ามไม่อยู่...ใช่ ถ้าสองคนนั้น

เหน็เธอควงคู่กบัเชน จะต้องชกัดิ้นชกังอเป็นไส้เดอืนถูกน�้าร้อนลวกแน่ๆ

“ยิ้มอย่างนี้แสดงว่าอยากให้เป็นจรงิ”

“แน่ละ เพราะสองคนนั้นท�าให้เราต้องมาตกอยู่ในสภาพแบบนี้”  

ฌามาบอกตามตรง ส่วนหนึ่งที่ท�าให้เธอตกอยู่ในสภาพนี้เป็นเพราะอิงอร

กับอลินยักยอกสมบัติพ่อเธอไป ดังนั้นหากมีอะไรที่ท�าให้สองคนนั้นมี 
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ความทุกข์ มนักส็ร้างความสุขให้เธอ

“งั้นพี่ฌามาต้องรวบหวัรวบหางคุณเชนให้ส�าเรจ็ภายในสบิห้าวนั”

“จะบ้าเหรอ!” ฌามาแหวเสยีงดงั ไม่คดิว่ารชิชี่ที่เธอรกัเสมอืนน้องสาว

จะให้ค�าแนะน�าอย่างนี้แก่เธอ

“ไม่บ้าหรอกค่ะ โอกาสมาถงึแล้วอย่าปล่อยให้หลุดมอื นี่เป็นโอกาส

เดยีวนะคะที่พี่ฌามาจะกลบัไปยงัจุดเดมิได้ ผวัรวยคอืนพิพานไงคะ”

“นั่นมนัคตปิระจ�าใจของยายองิอร” หญงิสาวกล่าวอย่างไม่สบอารมณ์ 

เธอเกลียดทฤษฎีนี้ที่สุด ความเห็นแก่ตัวของผู้หญิงคนนั้นสร้างความ 

เดอืดร้อนมากมายให้เธอโดยตรง 

“แต่ยายนั่นกไ็ด้ขึ้นสวรรค์จรงิๆ” 

ฌามาเม้มปากอย่างขัดใจในค�าพูดของลิ่วล้อประจ�าตัว แต่เรื่องนี้ 

เธอกเ็หน็กบัตาตวัเองว่ามนัจรงิ องิอรใช้เรอืนร่างและมารยาไต่เต้าสู่ความ

ร�่ารวย แม้กระทั่งตอนนี้กย็งัจบัเศรษฐใีหม่ได้ สุขสบายด้วยการเกาะผู้ชาย

กนิ

“ถ้าไม่ใช่คุณเชน ริชชี่จะไม่สนับสนุน แต่ในเมื่อเขาเป็นคนที่พี่รัก 

ท�าไมพี่ไม่รั้งเขาเอาไว้ล่ะคะ ในเมื่อโอกาสมนัลอยมาขนาดนี้แล้ว”

สิ่งที่รชิชี่พดูกถ็กู เชนเป็นคนดแีละเป็นผูช้ายคนเดยีวที่เธอประทบัใจ 

ถงึขั้นตั้งปณธิานว่าจะไม่แต่งงานกบัใครนอกจากเขา คดิถงึตรงนี้ มารแห่ง

ความเห็นแก่ตัวก็เติบโตขึ้นในหัวใจทันควัน หากท�าส�าเร็จ เธอน่าจะเป็น 

ผู้หญงิที่มคีวามสุขที่สุดในโลก

“งั้นสอนฉนัหน่อยส ิรชิชี่”

“สอน? สอนอะไรคะ” รชิชี่ตามความคดิของคู่สนทนาไม่ทนัจงึถาม 

“กส็อนรวบหวัรวบหางผูช้ายไง” ฌามากระซบิบอกด้วยเสยีงแผ่วเบา 

เธอเคยได้รบัการสั่งสอนแบบกุลสตรมีาบ้าง ดงันั้นจงึกระดากอายเมื่อพูด

ถงึเรื่องนี้ 

“ให้รชิชี่เนี่ยนะคะสอนรวบหวัรวบหางผูช้าย” รชิชี่ถามเสยีงดงั ยกมอื
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ทาบอกอย่างมจีรติ

“กเ็ป็นคนแนะน�าเองไม่ใช่เหรอ แนะน�าได้กต็้องสอนได้ด้วยส”ิ

“พี่ฌามาถามถูกคนแล้วละค่ะ เดี๋ยวขอไปเซิร์ชดูในกูเกิลแป๊บหนึ่ง 

นะคะ แล้วจะมาบอก”

“โหย...งั้นไม่ต้องกไ็ด้มั้ง ฉนักม็มีอืถอื เซริ์ชเองกไ็ด้ปะ” ฌามากล่าว 

อย่างฉุนๆ เมื่อคนแนะน�ากลับท�าได้แค่แนะน�าเท่านั้น ส่วนวิธีการต้องไป

จดัการหาเอาเอง 

“โธ่ อย่าโกรธสคิะพี่ฌามา กร็ชิชี่ไม่รูจ้รงิๆ นี่นา” เมื่อเหน็ฌามาเคอืง 

รชิชี่กเ็ป็นฝ่ายง้องอน

“โกรธส ิไม่โกรธได้ยงัไง ตวัเองเป็นผูช้ายไม่ใช่เหรอ กต้็องรูส้ว่ิาผูช้าย

ชอบอะไร แบบไหน จุดอ่อนของผู้ชายอยู่ตรงไหน” ฌามาอดไม่ได้ที่จะ

โวยวายออกมา 

ทว่ารชิชี่กลบัอึ้ง ก่อนจะท�าหน้าแบบรบัไม่ได้

“อุ๊ย...หยาบคาย ผู้ชายที่ไหนล่ะคะ รชิชี่เป็นผู้หญงิข้ามเพศ”

หญงิสาวได้แต่ค้อนปะหลบัปะเหลอืก ผู้หญงิข้ามเพศอะไร หากไม่

แสดงจรติจะก้านออกมาคนทั่วไปกค็งคดิว่ารชิชี่เป็นนกัเลงคุมบ่อน เพราะ

ทั้งสูงใหญ่ กล้ามเป็นมดั ขนาดที่ผู้ชายบางคนยงัอาย

“แล้วฉนัจะท�าไงล่ะทนีี้ จะมดัใจเขาได้ยงัไงภายในสบิห้าวนั ดสู ิขนาด

ยายแม่เลี้ยงมหาประลยักว่าจะจบัพ่อฉนัได้ยงัใช้เวลาเป็นปี” ฌามาพมึพ�า 

“พี่ฌามาไม่ต้องห่วง เดี๋ยวริชชี่จะช่วยคิด แต่คืนนี้พี่ต้องนอนก่อน 

นะคะ พรุ่งนี้ตื่นมาขอบตาด�าคล�้ารชิชี่ไม่รู้ด้วยนะ”

ค�าเตือนของริชชี่ท�าให้ฌามาต้องเหลือบมองนาฬิกา พบว่าเกือบจะ

เที่ยงคืนแล้ว และพรุ่งนี้เธอมีนัดส�าคัญ ดังนั้นหากอยากจะมัดใจเขาเธอ 

จะต้องดูด ี

“จรงิด้วย พรุ่งนี้ฉนัต้องสวย งั้นนอนแล้วนะ”

“งั้นริชชี่ปิดไฟให้นะคะ ฝันดีนะคะพี่ฌามา” ริชชี่อวยพรทิ้งท้าย 
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ก่อนจะเดนิออกจากห้องไป

“จ้ะ ฝันดเีหมอืนกนันะรชิชี่”

หลงัจากรชิชี่ออกไปแล้ว แม้ฌามาจะพยายามข่มตาให้หลบัอย่างไร 

ใจเธอก็ยังรู้สึกไหวหวั่น คิดสารพัดว่าสิ่งที่เธอท�ามันถูกต้องแล้วใช่ไหม  

การเอาตัวไปใกล้เขาก็เหมือนเอาน�้ามันไปใกล้ไฟ ซึ่งเธอไม่รู้เลยว่าหากเธอ

พลาดพลั้งเสยีท่าเขาจรงิๆ เชนจะยอมท�าตามข้อตกลงที่ให้ไว้หรอืเปล่า แต่

ถงึอย่างไรเธอกถ็อยหลงักลบัไม่ได้ ไม่ว่าอย่างไรพรุ่งนี้เธอกต็้องไปอยู่บ้าน

เขา ตอนนี้เธอคงได้แต่ภาวนาขอให้ชวีติไม่เลวร้ายไปกว่าที่เป็นอยู่


