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ดวงตาคมซึ่งหากจ้องลึกเข้าไปภายในจะเห็นว่าสีของตา
ด�ำนั้นมิได้ด�ำสนิท แต่เป็นสีเทาเข้ม มองตามเป้าหมายของตนไปโดย
ไม่ยอมให้คลาดสายตา
เป้าหมายในครั้งนี้ของเขามิใช่นักธุรกิจหรือนักการเมืองเหมือน
อย่างเคย ทว่าเป็นหญิงสาวร่างเล็กซึ่งมีผมยาวสีด�ำสนิทจนถึงบั้นเอว
แดนไกลยอมรับว่าเธอผู้นั้นค่อนข้างสะดุดตาเขาไม่น้อย แต่เธอไม่ได้
ดึงดูดความสนใจเขาด้วยรูปร่างเล็กกระจิ๋ว หรือวงหน้าที่มีเครื่องหน้า
กระจุ๋มกระจิ๋มน่ารักน่าเอ็นดู เธอตรึงสายตาเขาเอาไว้ได้ชั่วครู่เพราะ
รอยยิ้มกับท่าทีอ่อนโยนยามโน้มตัวลงพูดกับพ่อค้าแม่ค้าต่างหาก
ดูเธอจะแตกต่างจากพีช่ ายของเธอไม่นอ้ ย เพราะไอ้เจ้าหมอนัน่ ...
ไอ้คนที่ท�ำให้น้องสาวของเขาต้องนอนกินน�้ำตาต่างข้าวมาเป็นแรม
เดือน มันเป็นผู้ชายเจ้ายศเจ้าอย่าง บ้าเงิน หลงอ�ำนาจ ทุเรศสิ้นดี!
กรามแกร่งบดเข้าหากันจนเกิดเสียงดังเอี๊ยดๆ ขึ้นในกกหู เสียง
นัน้ เรียกสติแดนไกลให้เบนสายตาจากร่างแน่งน้อยไปมองชายร่างเล็ก
สองคนที่ซ้อนอยู่บนมอเตอร์ไซค์คันเดียวกัน มอเตอร์ไซค์คันนั้นจอด
อยู่ห่างจากเป้าหมายราวสิบเมตรตามค�ำสั่งของเขา และเมื่อแดนไกล
เห็นคนขี่สตาร์ตเครื่อง เขาก็เข็นรถซึ่งมีผักสีเขียวหลายชนิดข้ามไป
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ยังถนนฝั่งที่เป้าหมายยืนอยู่
ทุกอย่างด�ำเนินตามแผนอย่างราบรื่น สาวน้อยคนนั้นก�ำลัง
เพลินกับการดูเสื้อยืดราคาถูก เธอจึงไม่ได้ระวังกระเป๋าที่คล้องเอาไว้
หลวมๆ ที่แขนซ้าย
มอเตอร์ไซค์ข่มี าอย่างช้าๆ ตรงเข้าหาเป้าหมาย ส่วนแดนไกล
ก็เข็นรถเข็นผักตรงไปหาเหยื่อของเขาเช่นเดียวกัน
เมือ่ กระเป๋าทีค่ ล้องอยูถ่ กู กระชากไป วาปีกร็ อ้ งวีด้ ขึน้ อย่างตกใจ
ในขณะที่แม่ค้าขายเสื้อก็ช่วยเธอกรีดร้องด้วยความตกใจไม่แพ้กัน
“ขโมย! กระชากกระเป๋าเจ้าข้า ช่วยด้วย มันกระชากกระเป๋า
คุณลูกหว้าไปแล้ว”
แม่ค้าร่างอวบวิ่งออกมาจากแผงขายเสื้อของตน กระโดดลงไป
ริมถนนพร้อมเปล่งเสียงดังลั่นเพื่อขอความช่วยเหลือ
ไม่มีใครสักคนสังเกตว่าหลังจากรถมอเตอร์ไซค์ที่ก่อการร้าย
คันนั้นได้กระเป๋าก็แล่นจากไปด้วยความเร็วที่ไม่ได้เร่งร้อนเลยสักนิด
ถูกต้อง...คนขี่รถคันนั้นก�ำลังรอ รอให้ผู้ว่าจ้างท�ำตามแผน
แดนไกลกะเวลาได้อย่างเหมาะเจาะ เขาเข็นรถออกนอกเส้นทาง
เพื่อน�ำไปขวางรถของเจ้าโจรร้าย เสียงโครมครามของมอเตอร์ไซค์ที่
ชนเข้ากับรถเข็นผักท�ำให้แม่ค้าพ่อค้าและผู้ที่มาจับจ่ายใช้สอยใน
ตลาดสดกรูเข้ามามุงดูเหตุการณ์
มือใหญ่กระชากกระเป๋าผูห้ ญิงออกมาจากมือของโจร แล้วก้าว
ถอยหลังเมือ่ ผูช้ ายทีซ่ อ้ นท้ายล้วงมีดสัน้ ออกมาจากกระเป๋ากางเกง มีด
ขาววาววับเป็นประกายอยู่กลางแสงแดด เรียกเสียงกรีดร้องวี้ดว้าย
ออกมาจากล�ำคอสาวๆ ขวัญอ่อนจนจุดเกิดเหตุนนั้ กลายเป็นจุดสนใจ
ของผู้คน
หากนีเ่ ป็นเรือ่ งจริง ไม่ใช่บททีเ่ ขาเขียนเอาไว้ แดนไกลคงไม่ลงั เล
เลยที่จะก้าวตรงไปเล่นงานคนที่กล้าน�ำมีดมาจ่อหน้าเขา เพื่อสั่งสอน
8 อริรักร้าย

ให้โจรกระจอกรูว้ า่ ใครเป็นใคร แต่ในเมือ่ นีเ่ ป็นแค่บททีเ่ ขาสร้างขึน้ ขา
ยาวภายใต้กางเกงยีนขาดๆ ขะมุกขะมอมจึงก้าวถอยหลังออกมาเพือ่
เปิดทางให้สองโจรร้ายยกรถมอเตอร์ไซค์ที่เอียงล้มขึ้นแล้วขี่หนีไป
เมือ่ คนร้ายหนีไปได้ตามแผนแล้ว แดนไกลก็เหลือบมองเจ้าของ
กระเป๋าที่จนบัดนี้ก็ยังคงยืนนิ่งอยู่ที่เดิม มือของเจ้าหล่อนข้างหนึ่งยก
ขึ้นจับหัวใจ ใบหน้าน่ารักน่าเอ็นดูนั้นซีดขาว
หัวใจของวาปีเต้นรัวราวกับจะวายไปในอีกไม่กี่วินาทีข้างหน้า
ตลอดชีวติ อันแสนสงบเงียบของเธอ สิง่ ทีเ่ คยกระทบจิตใจจนท�ำให้มนั
เต้นตูมตามได้คือตอนสอบและประกาศผลสอบ ไม่เคยเลยสักครั้งที่
เธอจะเฉียดเข้าไปใกล้เหตุอนั ตรายร้ายแรง แต่วนั นี.้ ..ไม่ใช่เพียงแค่เห็น
เหตุร้าย เธอยังเป็นผู้เสียหายจากเหตุการณ์นี้อีกด้วย
แม่ค้าขายเสื้อผ้าร่างอวบเขย่าแขนเธอแรงๆ ก่อนส่งเสียงดัง
“โชคดีจงั เลยค่ะคุณลูกหว้า มีฮีโรมาช่วยเอาไว้”
ฮีโรอย่างนั้นหรือ...วาปีมองส�ำรวจผู้ชายผมเผ้ารุงรังที่ซุกซ่อน
ใบหน้าเอาไว้ใต้หนวดเคราดกหนา เขาใส่เสื้อยืดเปื่อยๆ สีน�้ำตาลเข้ม
กับกางเกงยีนขะมุกขะมอม หากดูแค่สภาพของผู้ชายคนนั้นในตอนนี้
การถูกเรียกว่าฮีโรคงเป็นเรื่องที่เกินจริงไป แต่ถ้าเขาโกนหนวดเครา
ให้เกลีย้ งเกลา ถอดเสือ้ ผ้าสกปรกเหล่านัน้ ออกแล้วสวมชุดของซูเปอร์
ฮีโรเข้าไปล่ะ...
วาปีหน้าแดงเมื่อคิดอะไรเรื่อยเปื่อยจนถึงขั้นจะถอดเสื้อผ้า
ผู้ชายแปลกหน้าที่เธอไม่เคยรู้จัก แต่...ถ้าเขาใส่ชุดซูเปอร์ฮีโรแทนชุด
สกปรกของเขาแล้วละก็ เขาก็ฮีโรดีๆ นี่เอง เธอเชื่อเช่นนั้น
“แหม...หุ่นน่าซบ พ่อฮีโรตัวจริงเสียงจริงจ๋า นั่นมันกระเป๋าของ
คุณลูกหว้าจ้า วู้ๆ ทางนี้จ้า”
แม่ค้าร่างอวบร้องบอกเสียงดัง พร้อมยกไม้ยกมือขึ้นโบกเรียก
ร้องความสนใจ จนบรรดาสาวน้อยสาวใหญ่ไทยมุงทัง้ หลายหัวเราะกัน
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ครืนใหญ่
แดนไกลก้าวยาวๆ เข้ามาหาเป้าหมาย มือใหญ่ยนื่ กระเป๋ายีห่ อ้
ดังส่งคืนให้เจ้าของ
มือเล็กยื่นออกมารับ เจ้าของกระเป๋าเอ่ยขอบคุณอุบอิบ ทว่าดู
เหมือนค�ำขอบคุณของวาปีจะลอยหายไปกับสายลมเมื่อฮีโรตัวจริง
กระท�ำตนแบบฮีโรในภาพยนตร์
อ้อ...เขาไม่ได้เหาะขึ้นฟ้าไปหรอกนะ แต่เขาหมุนตัวกลับหลัง
แล้วเดินไปยังรถเข็นของตนเองที่เอียงกระเท่เร่ขวางถนนอยู่ต่างหาก
คนร่างใหญ่ยกรถเข็นตั้งขึ้น ก่อนขนตะกร้า กระจาดผักสารพัน
ชนิดวางให้เข้าที่ ทว่า...ผักสดที่กองเละเทะอยู่บนถนนนั่นเล่าจะท�ำ
เช่นไร
เมื่อเหตุการณ์ตื่นตาตื่นใจจบลง ไทยมุงก็ค่อยๆ สลายตัวไป
อย่างรวดเร็ว ไม่มีใครสักคนมีน�้ำใจแก่ฮีโร ไม่มีใครช่วยเขาเก็บผักที่
กระจัดกระจายอยู่เต็มถนนเลย
วาปีเอ่ยขอบใจแม่ค้าจิตใจงามก่อนเดินตรงเข้ามาหาผู้ชายที่ดู
เหมือนจะไม่ได้ต้องการอะไรจากการเข้ามาช่วยเหลือเธอเลย มือเล็ก
ช่วยกอบผักช�้ำๆ ลงตะกร้า ใจเสียไม่น้อยที่เห็นสภาพของผักเหล่านั้น
ข้าวของเสียหายแบบนี้ฮโี รของเธอคงถูกเจ้าของแผงต่อว่าน่าดู
“ไม่ต้องช่วย เดี๋ยวคุณเปื้อน”
หัวใจของสาววัยยี่สิบเอ็ดกระตุกเมื่อได้ยินเสียงของฮีโร เสียง
ของเขาทุ้ม นุ่ม น่าฟัง จนเธออดเหลือบตาขึ้นมองคนที่นั่งยองๆ เก็บ
ผักอยู่ไม่ได้
มันเป็นเรื่องบังเอิญเรื่องเดียวส�ำหรับละครฉากส�ำคัญฉากนี้
แดนไกลไม่ได้ตอ้ งการให้เขากับเหยือ่ จ้องตากัน ทว่าตอนนีด้ วงตาสอง
คู่กลับจ้องกันนิ่ง
ดวงตาสีแปลกที่จ้องเธอนิ่งท�ำหัวใจวาปีเต้นเร็วกว่าตอนที่ถูก
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กระชากกระเป๋าไปเสียอีก หญิงสาวอ่อนเดียงสาท�ำอะไรไม่ถูก เธอรีบ
หลุบตาลงต�่ำแล้วลุกขึ้นยืนอย่างเก้ๆ กังๆ ในขณะที่แดนไกลเองก็รีบ
ก้มลงมองผักในมือ ก่นด่าตนเองในใจทีด่ นั เผลอตะลึงมองความน่ารัก
น่าเอ็นดูน่นั นานเกินไปหน่อย จนลืมบทที่แต่งขึ้นด้วยตนเอง
นีถ่ า้ เหยือ่ เกิดคิดว่าเขาน่ากลัวจะท�ำอย่างไร แผนมิพงั หมดหรือ
“เอ่อ...” วาปีไม่ใช่คนติดอ่าง ทว่าตอนนี้เธอคิดหาค�ำพูดใดๆ
ไม่ออก ได้แต่มองฮีโรกวาดผักทุกต้นจากถนนน�ำไปวางเอาไว้ในตะกร้า
ของมัน
“ผักเสียหายหมดแล้ว ฉันจะชดใช้ให้นะ” พูดจบวาปีก็เปิด
กระเป๋าถือออก หยิบธนบัตรสีเทาออกมาสามฉบับแล้วยื่นให้
แดนไกลมองเงินเหล่านั้น ริมฝีปากบางกระตุกหยันตนเองเมื่อ
คิดว่าเขาคงมองโลกในแง่ดีไปหน่อย พี่ชายเห็นเงินเป็นพระเจ้า น้อง
สาว...ก็ชอบฟาดหัวคนด้วยเงิน ไม่เห็นจะแตกต่างกันตรงไหน!
“มากไป” เขากัดฟันพูด
ดวงตาใสกระจ่างเบิกกว้างขึ้นนิด ก่อนรอยยิ้มพึงพอใจจะ
ปรากฏขึ้นที่ริมฝีปากอิ่ม คนสมัยนี้มีแต่เห็นแก่ตัว เห็นแก่ได้ทั้งนั้น
คนที่ปฏิเสธเงินจึงหาได้ยากเหลือเกิน
“ไม่ใช่แค่คา่ ผักทีเ่ สียหายหรอก แต่แทนค�ำขอบคุณของฉันด้วย”
“ขอบคุณ...”
เมือ่ คนทีช่ ว่ ยเธอเอาไว้ทำ� ท่าเหมือนไม่เข้าใจว่าเธอขอบคุณเขา
เรื่องอะไร วาปีก็ส่งยิ้มไร้เดียงสาให้เขาอีก “ขอบคุณที่คุณช่วยจับโจร
ที่กระชากกระเป๋าฉัน”
“ฉันจับโจรไม่ได้”
สาววัยยีส่ บิ เอ็ดเกือบหัวเราะเพราะค�ำตอบซือ่ ๆ ทีเ่ พิง่ ได้ยนิ “จับ
ไม่ได้ แต่กเ็ อากระเป๋ามาคืนฉันได้ เอาเป็นว่าขอบใจนะ รับเงินไปเถอะ
ถือเสียว่าแทนค�ำขอบคุณ”
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ยังไม่ทนั ที่แดนไกลจะรับเงิน เสียงหวีดร้องแปดหลอดก็ดังข้าม
มาจากถนนฝั่งตรงข้าม เสียงนี้ทั่วทั้งตลาดดูจะรู้จักกันดี ยายแม้น
เจ้าของแผงผักใหญ่นั่นเอง
“โอ๊ย! ผักของกู ฉิบหายหมดแล้ว ไอ้หา่ แด๊น มึงเข็นประสาอะไร
ของมึงวะถึงได้ทำ� ของกูฉบิ หายวายป่วงไปหมดแบบนี้ ไอ้หา่ ไอ้ฉบิ หาย
กูไม่น่าสงสารมึงเล้ย ไอ้ควาย ไอ้โง่!”
วาปีเบิกตาโตขึ้นอย่างตกใจก่อนก้าวถอยหลังไปสามก้าว เพื่อ
ให้ไกลจากคนหยาบที่พ่นค�ำไม่เสนาะหูออกมาเป็นชุดๆ แถมยังไม่มี
ทีท่าว่าจะหยุดด้วย
ป้าแม้นปากสุนัขกระทืบเท้าลงกับพื้นถนน หญิงวัยห้าสิบต้นๆ
ซึง่ มีรปู ร่างผอมบางเจียนจะปลิวลมยกมือขึน้ เท้าสะเอว ปากซอยฉับๆ
ราวกับกรรไกรโรงพยาบาล
“มึงเข็นประสาอะไรวะไอ้แดน มึงมีสมองบ้างไหม หรือว่ามีแต่
แรง เอาแต่เข็น เข็น เข็นจนท�ำของกูพินาศฉิบหายหมด อย่างนี้เลีย้ ง
เอาไว้ไม่ได้แล้ว มึงรีบไสหัวไปเลยนะ กูไม่จ้างมึงแล้ว!”
“ป้า...” แดนไกลแสร้งท�ำหน้าสลดพร้อมยกมือขึน้ ไหว้หญิงทีไ่ ม่
สมควรกราบไหว้คนนีป้ ลกๆ “อย่าไล่ฉนั เลย แล้วฉันจะไปอยูท่ ไี่ หนล่ะ”
“มึงจะไปอยูท่ ไี่ หนมันก็เรือ่ งของมึง ไปเลยนะมึง ไปเอากระเป๋า
เน่าๆ ของมึงออกไปจากแผงของกู กูไม่ให้มึงอาศัยนอนอีกแล้ว”
ปกติวาปีกเ็ ป็นคนขีส้ งสารอยูแ่ ล้ว เมือ่ มาเห็นคนดีถกู รังแกโดยที่
ไม่ได้ทำ� อะไรผิดแบบนี้ เธอก็กลายร่างเป็นนางฟ้ามาโปรดคนดีทันที
มือทีถ่ อื ธนบัตรสีเทาสามฉบับยืน่ ไปตรงหน้าป้าแม้นปากตลาด
ท�ำให้คนขี้งกตาโตราวไข่ห่าน
“เอาไป นีเ่ ป็นค่าเสียหาย” วาปีเอ่ยเสียงเรียบ และไม่ตอ้ งรอให้
พูดอีกเป็นครั้งที่สอง ป้าแม้นก็รีบกระตุกธนบัตรในมือของเธอไปแล้ว
นับอยู่หลายต่อหลายครั้ง
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“ส่วนเธอ...” เมื่อจัดการจ่ายค่าเสียหายให้เจ้าของผักเรียบร้อย
แล้ววาปีก็หันไปมองคนท�ำดีแต่ไม่ได้ดี “เขาไล่แล้วก็ไม่ต้องตื๊ออยู่กับ
เขาให้เสียศักดิ์ศรีหรอก ไปอยู่กับฉันดีกว่า”
ดวงตาสีแปลกมีประกายแห่งความสาสมใจปรากฏขึน้ แวบหนึง่
ก่อนจะจางหาย ทุกอย่างเป็นไปตามแผน!
วาปีเดินตามลูกจ้างคนใหม่ของเธอไปยังทีซ่ กุ หัวนอนของ
เขาตลอดหนึ่งสัปดาห์มานี้
หญิงสาวย่นจมูกอย่างรังเกียจเมื่อเห็นแมลงสาบหลายตัววิ่ง
พล่านบนแผงผักใหญ่ซึ่งตั้งอยู่กลางตลาด แล้วยังอดร้องวี้ดออกมา
ไม่ได้เมื่อแดนไกลลากกระเป๋าสีเขียวเน่าๆ ของเขาออกมาแล้วปัด
แมลงสาบตัวใหญ่ยักษ์ที่เกาะอยู่บนกระเป๋าออก บังเอิญเหลือเกินที่
แมลงสาบตัวนั้นลอยหวือเฉียดตัวเธอไปนิดเดียว
“สกปรกจัง นี่เธอนอนอยู่ที่นี่จริงๆ น่ะหรือ”
แดนไกลยกกระเป๋าใหญ่ขึ้นสะพายราวกับมันไร้น�้ำหนักพร้อม
พยักหน้า เขาพยายามพูดให้น้อย ก้มหน้าให้ตำ�่ เพือ่ หลอกให้สาวน้อย
คนนี้เชื่อว่าเขาเป็นคนเรียบร้อย ไม่น่ากลัว ไม่มีพิษไม่มีภัย เขาก็แค่
ผูช้ ายร่างโตแต่โง่...หรือถ้าจะมองว่าปัญญาอ่อนนิดๆ ไปเลยก็ยงิ่ ดี มัน
จะเป็นประโยชน์กับแผนของเขามาก
“อยู่เข้าไปได้ยังไง สกปรกก็สกปรก แถมเจ้าของแผงก็ยัง...”
เพราะไม่ต้องการจะได้ชื่อว่านินทาใครลับหลัง วาปีจึงเลือกที่จะหยุด
พูดแล้วถอนหายใจแทน
“ป้าแม้นใจดี ให้ที่นอนแล้วยังให้กินสามมื้อด้วย”
วาปีหนั กลับมามองคนซือ่ ทีห่ ากใครมีนำ�้ ใจให้เขาเพียงเล็กน้อย
เขาก็พร้อมทีจ่ ะแก้แทนให้ผ้มู พี ระคุณ ส�ำนึกในบุญคุณอย่างจริงใจทัง้
ต่อหน้าและลับหลัง ยิ่งมอง เธอก็ยิ่งนิยม คนแบบนี้ละที่น่าส่งเสริม
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“ต่อไปฉันก็จะให้ที่นอนเธอ ให้เธอกินอิ่มครบสามมื้อ แต่เธอก็
ต้องตอบแทนฉันด้วย”
“ให้ตอบแทนอะไร”
รอยยิ้มที่เคยตรึงตาแดนไกลเอาไว้ปรากฏให้เขาเห็นในระยะ
กระชั้นชิด “ท�ำงานไง บ้านของฉันเป็นไร่ทับทิม คงมีงานหลายอย่าง
ให้เธอท�ำ ว่าแต่เธอคงท�ำงานหนักได้นะ”
พูดจบวาปีก็เพิ่งคิดได้ว่าเธอไม่น่าจะพูดเลย ดูรูปร่างที่ราวกับ
ยักษ์ปักหลั่น ดูกล้ามที่ปูดขึ้นมาจากต้นแขน เห็นเพียงแค่นี้ก็รู้แล้วว่า
คนงานใหม่ของเธอน่ะมันจอมพลังชัดๆ
แดนไกลไม่สนสายตาทีม่ องเขาอย่างประเมิน ชายหนุม่ ลอบยิม้
สมใจ
ใช่...จากนี้ไปเขาต้องท�ำงานหนักแน่ หนักทั้งงานในไร่และงาน
ส่วนตัว!
สวนสุขมุ าลไม่ได้มอี ะไรเหมือนทีแ่ ดนไกลคิดเอาไว้สกั นิด
มันก็แค่ไร่ทบั ทิมธรรมด๊าธรรมดา ไม่ได้ไฮโซโก้หรูอะไรเลย
หลังจากผ่านป้ายที่เขียนชื่อสวนเอาไว้เข้ามา เส้นทางก็ดูจะ
ล�ำบากขึ้นเพราะถนนเข้าไร่ยังเป็นดินแดงอยู่เลย สองฟากข้างเต็มไป
ด้วยต้นไม้ทแี่ ดนไกลไม่เคยเห็น ไม่รจู้ กั ปลูกเอาไว้เป็นระเบียบ ไม่ตอ้ ง
บอกก็รู้ว่านั่นต้องเป็นต้นทับทิมแน่
แดนไกลเห็นคนงานกระจายตัวอยู่เป็นกลุ่มๆ บางคนเห็นรถก็
หันมาโบกไม้โบกมือหรือยิ้มให้ ส่วนสาวน้อยที่ขับรถอยู่ก็โบกมือและ
ยิ้มตอบเช่นเดียวกัน
รถกระบะกลางเก่ากลางใหม่สีขาวขับผ่านต้นไม้แปลกๆ ที่มีถุง
สีขาวห้อยระโยงระยางมาพักใหญ่ แดนไกลจึงเพิ่งเห็นสิ่งที่เขาคาดว่า
จะได้เห็น บ้าน...ที่น้องสาวเขาเป็นผู้บูรณะ
14 อริรักร้าย

บ้านที่น้องของเขาอีเมลบอกเขาว่านี่เป็นหนึ่งในผลงานที่เธอ
ภูมิใจ เนื่องจากเธอลงสมองลงแรงไปกับบ้านหลังนี้มาก
บ้าน...ทีเ่ ธอคิดว่าในอนาคตมันจะเป็นบ้านของเธอ แต่แล้วกลับ
ต้องผิดหวัง!
ดวงตาสีแปลกจ้องมองบ้านไม้หลังไม่เล็กไม่ใหญ่ที่ซ่อนตัวอยู่
หลังดงไม้ ก่อนจะถึงตัวบ้านสักระยะ ทางที่เป็นดินแดงมาโดยตลอด
ก็เปลี่ยนเป็นทางที่ปูด้วยอิฐ น้องสาวของคนที่ย�่ำยีหัวใจน้องสาวเขา
ขับรถต่อไปเรื่อยๆ น�ำรถกระบะสีขาวไปจอดใต้ร่มไม้ใกล้บ้านก่อนดับ
เครื่อง
วาปีหันมายิ้มน้อยๆ ให้คนงานใหม่ของเธอแล้วบอก “ถึงแล้ว
เดีย๋ วฉันจะพาเธอไปรายงานตัวกับหัวหน้าคนงาน แต่กอ่ นทีจ่ ะท�ำอย่าง
นั้น เธอต้องท�ำงานก่อน ถือเสียว่าเป็นการทดลองงานก็แล้วกันนะ”
พูดเสียงใสอย่างร่าเริง หากใครไม่ทราบคงไม่คิดหรอกว่าผู้หญิงคนนี้
เพิ่งพบกับผู้ชายแปลกหน้าได้ไม่ถึงชั่วโมงดีเลย
‘ฮึ! ไม่ร้วู ่าคนบ้านนีเ้ ลีย้ งน้องกันยังไงถึงได้เทีย่ วให้ไปตีสนิทกับ
ผูช้ ายแปลกหน้าได้อย่างไม่ถอื เนือ้ ถือตัวแบบนี’้ แดนไกลคิดหมิน่ ๆ อยู่
ในใจ แต่ไม่ได้แสดงออกทางสีหน้า เขายังคง ‘แสดง’ เป็นยักษ์ใหญ่
ซื่อบื้อที่เปิดประตูลงจากรถอย่างเชื่องช้า แล้วตามนายสาวของเขาไป
ที่หลังกระบะ
งานแรกที่นายหญิงหน้าอ่อนให้เขาท�ำก็คือ ล�ำเลียงข้าวของ
สารพันที่อยู่ท้ายรถกระบะลงมา เรื่องใช้แรงงานแบบนี้เป็นเรื่องถนัด
ของแดนไกล เวลาเขาโมโหมักจะออกไปออกก�ำลังให้เหงื่อออกจะได้
หายบ้า ดังนั้นการขนของพวกนี้ก็ถือเสียว่าเป็นการระบายความบ้า
ออกไปก่อนที่จะได้เจอไอ้สารเลวที่หลอกน้องสาวเขาจนหัวใจแหลก
สลายก็แล้วกัน
แม้ว่ากล่องและถุงหลังรถจะมีอยู่มาก และน�้ำหนักของแต่ละ
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อย่างก็ไม่ใช่น้อยๆ ทว่าแดนไกลขนไม่นาน ข้าวของทุกอย่างก็ลงมา
กองอย่างเป็นระเบียบบนพื้นอิฐ งานแรกของเขาเสร็จอย่างรวดเร็ว
ชนิดที่เหงื่อยังไม่ทันซึมด้วยซ�้ำ
“โอ้โห เธอนี่แข็งแรงจังนะ รู้ไหมว่าถ้าเป็นคนอื่นเขาไม่ขนของ
รวดเร็วแบบนี้หรอก” แรกทีเดียววาปีคิดจะผละไปเรียกเด็กในบ้านมา
ช่วยคนงานใหม่ขนของ แต่เผลอแผล็บเดียวฮีโรก็จัดการขนเองเสีย
เรียบร้อย
แดนไกลยิ้มนิดๆ ก่อนก้มหน้าลงคล้ายเขินอายจนวาปีหัวเราะ
เบาๆ
“ไม่ตอ้ งอายหรอก คนท�ำดีกต็ อ้ งได้รบั ค�ำชม เอาละ เธอเหนือ่ ย
ไหม”
คนก้มหน้าลงนับอิฐบนพืน้ เพือ่ ข่มใจไม่ให้ขนั บททีจ่ ำ� ต้องแสดง
ส่ายหน้าแรงๆ แทนค�ำพูดหลายที
“ถ้าไม่เหนื่อย เดี๋ยวฉันจะพาไปพบหัวหน้าคนงาน ไปฝากเนื้อ
ฝากตัวก่อน แล้วจะได้ให้ใครพาเธอไปหาห้องพัก”
พูดจบขาเล็กๆ ใต้กางเกงผ้าสีฟ้าก็ออกเดิน แต่ก้าวไปได้เพียง
สองก้าวก็ดเู หมือนเธอจะนึกอะไรขึน้ มาได้เลยหันกลับมาอย่างรวดเร็ว
มันเป็นเรื่องที่แดนไกลไม่ทันได้นึกถึง พอนายก้าว...เขาก็ก้าว
ตามไปติดๆ ราวสัตว์เลี้ยงแสนซื่อสัตย์ แต่พอนายหยุดกะทันหัน คน
ที่เดินก้มหน้าจะหยุดทันได้อย่างไร ผลก็คือร่างนุ่มๆ หอมๆ ของนาย
สาวปะทะเข้ากับอกของแดนไกลเต็มๆ
สัญชาตญาณแท้ๆ ที่ท�ำให้มือแดนไกลโอบรอบร่างบอบบางที่
เกือบล้มเพราะชนเข้ากับคนร่างยักษ์ ดวงตาเขาประสานเข้ากับดวงตา
เธอโดยบังเอิญอีกแล้ว
“ขอโทษ” เขาพูดเสียงเบาก่อนพยุงคนทีเ่ กาะแขนเขาเอาไว้เป็น
หลักให้ยืนได้ด้วยตนเอง จากนั้นจึงรีบเก็บมือเก็บไม้พร้อมก้มหน้าลง
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ต�่ำตามเดิม
วาปีรสู้ กึ หน้าร้อนๆ หัวใจเต้นแรงแปลกๆ แต่คงเป็นเพราะตกใจ
เพราะตกใจแน่ๆ ถึงได้เกิดอาการเช่นนี้ขึ้น หญิงสาวยกมือทั้งสองขึ้น
ประกบแก้มทีร่ ้อนผ่าวของตนเองแล้วพูดอุบอิบ “ไม่เป็นไร ฉันสิที่ต้อง
ขอโทษ เธอไม่ได้ทำ� ผิดอะไรสักหน่อย” พูดจบคนที่หน้ายังร้อนอยู่เลย
ก็หันหลังกลับ เดินไปอีกหลายก้าวก่อนจะหันกลับมาอีกครั้ง
คราวนีแ้ ดนไกลระวังจึงหยุดได้ทนั แต่รา่ งของทัง้ คูก่ ช็ ะงักอยูใ่ กล้
ชิดกันเกินไปจนฝ่ายชายต้องเป็นฝ่ายก้าวถอยหลังออกมาอย่างให้
เกียรติเธอ
“โทษทีนะ ฉันลืมอีกแล้ว ฉันตั้งใจจะบอกให้เธอไปหยิบกล่อง
ขนมมาให้ดว้ ย ตอนไปส่งเธอทีเ่ รือนคนงานจะได้แวะแจกขนมให้เด็กๆ
เลย เฮ้อ! ฉันนี่ขี้ลืมจริงๆ”
ต�ำหนิตนเองเรียบร้อยแล้วสาวร่างบางก็ก้าวฉับๆ กลับไปตาม
ทางเก่า ตรงเข้าไปหากองข้าวของที่ยังวางอยู่กับพื้น แยกสิ่งของอยู่
ไม่นาน ข้างกายเธอก็มีถุงใบโตอยู่หลายใบ
ไม่ต้องให้ส่งั แดนไกลที่เดินตามมาห่างๆ ก็ฉวยถุงเหล่านั้นไป
ถือเอาไว้เอง
วาปีมองคนรู้งานแล้วยิ้มพอใจ “เอาละ คราวนี้ไปกันได้แล้ว
ไปกันจริงๆ ฉันว่าฉันคงไม่ได้ลืมอะไรอีกแล้วละ”
“ตายจริง! พอเห็นหน้าอาคมแล้วหว้าก็เพิ่งนึกได้ บุหรี่
หว้าลืมหยิบบุหรี่มาให้อาคม”
ความขี้ลืมของคุณลูกหว้าเป็นที่เลื่องลือไปทั้งจังหวัด ดังนั้น
อาคมจึงไม่ประหลาดใจทีค่ ณ
ุ หนูของเขาจะลืมหยิบบุหรีท่ วี่ านให้ซอื้ มา
หลายวันแล้วมาให้ ดวงตาผู้ที่ผ่านโลกมามากมองผ่านสีหน้าเจื่อนๆ
ของคุณหนูไปยังบุรษุ ร่างยักษ์ทเี่ ขาไม่คนุ้ หน้า ความจริงแล้วอาคมมอง
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ไอ้หนุม่ แปลกหน้าคนนีม้ าตัง้ แต่เห็นมันเดินถือของพะรุงพะรังตามหลัง
คุณหนูมาต้อยๆ แล้ว
สายตาที่เหมือนกับเครื่องเอกซเรย์มนุษย์ท�ำให้แดนไกลรู้สึก
หนาวๆ ร้อนๆ ขึน้ มาได้ชวั่ ขณะก่อนจะปรับอารมณ์ได้ งานของเขาสอน
ให้เขาควบคุมอารมณ์ให้สงบนิง่ อยูเ่ สมอ มันช่วยกล่อมเกลาคนใจร้อน
แบบเขาให้น่งิ ขึ้น
“แล้วนั่นใครกันครับคุณลูกหว้า อาไม่เคยเห็นหน้า”
วาปียกมือขึ้นทาบอกตนเองแล้วห่อปาก เป็นท่าประจ�ำที่เธอ
มักท�ำยามตกใจ “โอ๊ย...” คราวนี้คำ� อุทานของหญิงสาวอ่อยลง “หว้า
ลืมอีกแล้ว ลืมแนะน�ำคนงานใหม่ให้อาคม นี่แดนค่ะ เขาจะมาเป็น
คนงานใหม่ท่นี ี่”
คิว้ เข้มไม่เป็นระเบียบของหัวหน้าคนงานทีม่ ใี บหน้าเกรียมแดด
ขมวดมุ่น
“ทางไร่ไม่ได้ขาดคนงานนี่ครับคุณลูกหว้า”
วาปียิ้มแหยก่อนเดินเข้าไปหาหัวหน้าคนงานซึ่งเป็นเพื่อนรุ่น
น้องและคนสนิทของพ่อ ดังนัน้ เขาจึงคล้ายกับเป็นพ่อคนทีส่ องของเธอ
ซึง่ ขาดพ่อไปตัง้ แต่ยงั เล็ก ทุกคนในสวนรับรูถ้ งึ ความสัมพันธ์แน่นแฟ้น
นี้ดี จึงไม่มีใครเห็นว่าเป็นเรื่องผิดปกติเช่นแดนไกลเมื่อเห็นวาปีคว้า
แขนของอาคมมาเขย่าน้อยๆ แล้วพูดเสียงอ้อนๆ
“รับเขาเอาไว้สักคนเถอะนะคะอาคมขา เขาแข็งแรงนะคะ
ท�ำงานหนักได้สบายมากเลย แถมยังเป็นคนสู้งาน ไม่พูดมาก ไม่บ่น
ไม่หือ ไม่ออื ”
“แต่...” อาคมก�ำลังจะเอ่ยปากปฏิเสธอีกครั้ง
พอวาปีเห็นเช่นนั้นก็เอนศีรษะลงไปจนขมับแนบเข้ากับหัวไหล่
ของอาคม เป็นท่าอ้อนสุดขีดที่วาปีจะใช้กับพี่และอาเท่านั้น
“นะคะ นะค้า เขาช่วยหว้าไว้จนถูกไล่ออกจากงาน ไม่มีที่อยู่
18 อริรักร้าย

ไม่มีเงิน แล้วจะให้หว้าใจร้ายกับผู้มีพระคุณได้ยังไงคะ”
“ผูม้ พี ระคุณ?” อาคมทวนสถานะทีว่ าปีเอ่ยถึงแล้วมองไล่ตงั้ แต่
หัวจดเท้าของไอ้หนุ่มที่ตั้งแต่เดินเข้าส�ำนักงานมายังไม่ยอมเงยหน้า
ไม่ยอมพูดอะไรแม้แต่ค�ำเดียว “เรื่องมันเป็นยังไงมายังไง คุณลูกหว้า
คงต้องเล่าให้อาฟังแล้วละครับ”
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เมื่อสองอาหลานเกี่ยวก้อยกันเข้าไปในห้องกระจกที่เปิด
แอร์เอาไว้เย็นฉ�ำ่ ก็มสี าวๆ ทีท่ ำ� งานในส�ำนักงานโทรมๆ เตร่เข้ามาพูด
คุยกับแดนไกล
ดูเหมือนพวกเธอจะสนุกกับการรุกไล่ผู้ชายขี้อายที่ไม่ยอมตอบ
ค�ำถาม เอาแต่ย้มิ และก้มหน้าหลบตาผู้คนเหมือนอาย
โดนเกี้ยวพาแบบข�ำๆ อยู่หลายอึดใจ สาวใจกล้าคนหนึ่งก็ถึง
กับดึงข้อมือของแดนไกลให้เดินไปกับเธอ
ชายหนุ่มที่แสดงเป็นคนขี้อายแสร้งก้มหน้างุด พยายามดึงมือ
ออกโดยไม่ให้แรงเกินไปจนแม่สาวคนนั้นหัวเราะขัน
“ตายแล้วเธอ นี่คิดว่าฉันจะพาเธอไปปู้ยี่ปู้ย�ำรึไงยะ ฉันจะพา
เธอไปนัง่ ย่ะ เห็นยืนเด๋ออยู่ตงั้ นานแล้ว สงสารหรอกย่ะ นีม่ านัง่ รอคุณ
ลูกหว้าที่นี่ก่อน”
พอได้รบั รูแ้ ล้วว่าสาวใจกล้าคนนัน้ จะพาเขาไปไหน แดนไกลจึง
เดินตามเธอมาช้าๆ แล้วนั่งรอนายสาวของเขาอยู่ริมผนังซึ่งมีเก้าอี้
ไม้วางไว้เป็นแนวยาว แดนไกลนั่งลงแล้วหอบเอาสารพัดถุงมาวางไว้
บนตัก
กิริยาหวงของนักหนาท�ำให้สาวใจกล้าหัวเราะขัน “ของน่ะวาง
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เอาไว้กบั พื้นก็ได้ ไม่ต้องหอบเอาไว้แบบนั้นหรอก ไม่หนักรึไง แล้วยัง
สะพายเป้อะไรไว้อีก หลังหักแล้วมั้งเราน่ะ”
แดนไกลรีบรวบข้าวของกอดเอาไว้แน่นขึ้นเมื่อสาวใจกล้าแถม
ยังใจดีพยายามยื้อแย่งมันเพื่อน�ำไปวางให้เขาได้นั่งสบายๆ
ยิ่งอีกฝ่ายพยายามดึง แดนไกลก็ยิ่งกอดข้าวของแน่นยิ่งขึ้นจน
คนทีร่ มุ ดูอาการยือ้ แย่งขบขันกันใหญ่ ไม่กนี่ าทีตอ่ มา ใจใส...สาวใหญ่
วัยสามสิบหกก็เป่าปากพร้อมยกมือยอมแพ้ “เอาละๆ ถ้าอยากจะหอบ
เอาไว้กบั ตัวก็ตามใจ แหม ส�ำคัญอะไรนักหนาเชียว กะอีแค่ขนม” คน
ที่มองเห็นสิ่งของผ่านถุงบางๆ บ่นพึมพ�ำ
พอเห็นสาวใจกล้ารามือไป แดนไกลก็เงยหน้าขึ้นแล้วยิ้มให้คน
ใจดีมีน�้ำใจแก่เขาทั้งปากทั้งตา จนสาวน้อยสาวใหญ่ที่หัวเราะขันกัน
เมื่อครู่อุทานอู้
“ต๊าย พี่ใจคะ หล่อนะคะนั่นน่ะ”
สาวน้อยคนหนึ่งที่ชอบดูละครเป็นชีวิตจิตใจอุทาน เป็นเหตุให้
แดนไกลรีบก้มหน้างุดลงไปตามเดิม
ใจใสก็ทนั เห็นหน้าหล่อๆ ทีเ่ พิง่ ยิม้ ให้เธอไปเหมือนกัน ในฐานะ
สาวที่ตั้งใจจะโสด ทั้งยังเป็นหน่วยกล้าตายของสาวน้อยในส�ำนักงาน
เธอจึงโน้มตัวลงไปเพื่อมองใบหน้าที่ก้มต�่ำให้ถนัดตาอีกครั้งพร้อมยิ้ม
ให้อย่างมีไมตรี
“อายอะไรนักหนาล่ะเธอ หรือว่าไม่ได้อาย แต่เป็นขุนโจรมี
หมายจับ ถึงได้ไม่ยอมเงยหน้าเงยตาขึ้นมาให้ชาวบ้านเขาเห็น”
แดนไกลเกือบสะดุ้งเพราะการคาดเดาของสาวใจดี
“นี่ ชื่ออะไรน่ะ”
“แดน...” ชายหนุ่มพูดเสียงเบาจนใจใสต้องเงี่ยหูฟัง
“สาวๆ เขาชื่อแดน” ใจใสประกาศเสียงดังจนสาวๆ ที่กิ๊วก๊าว
มะรุมมะตุ้มอยู่ไกลๆ รีบขยับเข้ามารุมผู้ชายที่นั่งกอดถุงแน่นอยู่บน
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เก้าอี้ “เป็นคนงานใหม่เหรอ”
คราวนีแ้ ดนไกลพยักหน้าขลาดๆ เป็นค�ำตอบ พร้อมส่งสัญญาณ
เหมือนปัญญาอ่อนนิดๆ ตามบทกลับไปให้ทกุ คนได้รู้ “คุณผูห้ ญิงบอก
ว่าจะให้ทำ� งาน พามาที่นี่ ให้ยกของลงจากรถ แล้วก็ถือของมานี่ แต่
ไม่ได้สั่งให้น่งั ”
พูดจบเขาก็ลุกขึ้นยืน ดวงตาสอดส่ายมองฝ่าฝูงสตรีที่อยากรู้
อยากเห็นเข้าไปภายในห้องกระจกที่วาปีกับผู้ชายสูงอายุกว่าที่เธอ
เรียกขานว่าอาก�ำลังคุยกันอยู่
เพราะกิรยิ า เพราะการพูดจา ท�ำให้สาวๆ หลายคนหันไปมอง
หน้ากันแล้วซุบซิบด้วยเสียงไม่เบานัก
“หล่อก็หล่ออยู่หรอกนะ แต่สงสัย...จะไม่ค่อยเต็มว่ะ”
ใจใสคนใจดีสะบัดหน้าหันไปมองคนที่นินทาคนอื่นในระยะ
เผาขน เธอละเกลียดนักคนทีเ่ ห็นปมด้อยของคนอืน่ แล้วน�ำมาล้อนีน่ ่ะ
“ไปๆ หมดความน่าสนใจแล้วก็กลับไปท�ำงานได้แล้ว”
ข้อหาปัญญาอ่อน ไม่เต็มเต็ง ท�ำให้สาวๆ ยอมรามือแล้วกลับ
ไปท�ำงานแต่โดยดี
ใจใสหันกลับมามองผู้ชายที่เหม่อมองเข้าไปในห้องของอาคม
พร้อมท�ำหน้าเหมือนหมามองเจ้าของ เธอถอนหายใจเพราะเชื่อในสิ่ง
ที่แดนไกลแสดง
“นี่...แดนใช่ไหม”
แดนไกลทีท่ อดสายตามองวาปีอยูด่ งึ สายตาตนเองกลับมามอง
พื้นตามเดิมก่อนพยักหน้ารับ
“อย่าไปถือสาสาวๆ พวกนั้นเลยนะ ผู้หญิงน่ะปากมาก เธอมา
นัง่ ก่อนเถอะ ถึงคุณลูกหว้าจะไม่ได้สงั่ ให้นงั่ เธอก็นงั่ ได้ คุณลูกหว้าใจดี
ไม่ว่าหรอก เชื่อพี่”
คนที่พยายามท�ำตัวให้มีสติปัญญาเท่าเด็กยิ้มขลาดๆ ส่งให้
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ใจใสก่อนค่อยๆ ทิง้ ตัวลงนัง่ ตามเดิม คราวนีม้ อื ทีก่ ำ� ถุงเอาไว้คลายออก
เล็กน้อยจนใจใสเห็นแล้วอมยิ้ม
“หิวน�้ำไหม”
ชายหนุ่มเงยหน้ามองคนใจดีด้วยสายตาเป็นมิตรก่อนยิ้มให้
ชนิดเห็นฟันทัง้ สามสิบสองซี่ เป็นรอยยิม้ ทีเ่ ลียนแบบมาจากเด็กๆ หวัง
ว่ามันจะท�ำให้ทกุ คนเชือ่ ว่าเขาปัญญาอ่อนก่อนถามกลับ “กินได้เหรอ”
ใจใสแทบถอนหายใจอีกหน คราวนี้ด้วยความเสียดาย เพราะ
ได้เห็นความหล่อ ดิบ เถื่อนในระยะประชิด แต่ก็ได้รับรู้ด้วยว่าจิตใจ
ภายใต้รูปร่างหล่อล�่ำนั้น...ไม่สมบูรณ์ “ได้สิ พี่จะไปเอาน�้ำให้นะ น�้ำ
หวานไหม”
รอยยิม้ เหมือนเด็กๆ ยิง่ กว้างขึน้ พร้อมการพยักหน้าแรงๆ หลาย
ที เห็นดังนั้นแล้วใจใสก็บอกให้แดนไกลนั่งรอตรงนี้สักครู่ ก่อนเดินไป
ยังตู้เย็นที่อยู่ข้างห้องกระจกของเจ้านาย
ดวงตาสีแปลกทอดมอง คล้ายกับจะมองตามใจใสไป แต่ความ
จริงแล้วแดนไกลก�ำลังสังเกตและประเมินสถานการณ์ที่เกิดในห้อง
กระจกนั่นต่างหาก
อาหลานเข้าไปคุยอะไรกันนักหนา เกี่ยวข้องกับเขาหรือไม่ ไม่
ไว้ใจ ไม่เชื่อ และจะไม่ให้เขาท�ำงานที่นี่อย่างนั้นหรือ ไม่น่า แผนที่
ลงทุนท�ำไปต้องไม่เสียแรงเปล่าสิ!
จริงๆ

อากับหลานก�ำลังพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแดนไกลอยู่

วาปีเล่าเรือ่ งทีเ่ ธอบังเอิญได้พบกับฮีโรให้อาคมฟัง พอได้ฟงั แล้ว
อาคมก็ขมวดคิ้วนิ่วหน้าคล้ายกังวลอะไรบางอย่าง
“อากับคุณต้นเคยบอกคุณลูกหว้าแล้วใช่ไหมว่าถ้าจะไปในเมือง
ให้พาคนงานหรือพวกสาวๆ ไปด้วย”
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วาปียมิ้ แหย “หว้าไม่ได้ลมื หรอกนะคะ แต่...รีบ ก็เพิง่ จ�ำได้ตอน
เห็นอาคมตบกระเป๋าแล้วหยิบบุหรีต่ วั สุดท้ายออกมาเมือ่ เช้าว่าหว้าลืม
ซื้อบุหรี่มาให้อาคมตอนเข้าเมืองสุดสัปดาห์ หว้าเลยรีบออกไปซื้อให้
น่ะค่ะ”
พอรู้ว่าตนเองเป็นเหตุให้หลานสาวต้องออกไปผจญอันตราย
คนเดียว อาคมก็ถอนหายใจอย่างกลัดกลุ้ม
“โลกเราไม่ได้ปลอดภัยอีกต่อไปแล้วนะครับ คุณลูกหว้าต้องหัด
คิดอะไรในแง่ร้ายบ้าง คนร้ายมีออกเกลื่อนถนน ถ้าคุณลูกหว้าเป็น
อะไรไป คุณต้นจะท�ำยังไง”
“โธ่...อย่าท�ำให้หว้ากลัวสิคะอาคม”
เห็นสีหน้าแหยๆ เสียงขลาดๆ ของหญิงสาวที่เขาเห็นมาตั้งแต่
เล็กแต่น้อยแล้วอาคมก็นึกสงสาร คุณลูกหว้าน่ารักและมองโลกในแง่
ดีสมกับที่พ่อแม่ดูแลทะนุถนอมมาอย่างดี...ดีเกินไป พี่สุขุมาลสอนให้
ลูกสาวอ่อนหวาน อ่อนโยน เห็นอะไรเป็นสิ่งสวยงามไปเสียหมด มอง
อะไรก็เห็นแต่ในแง่ดี แต่สวนสุขมุ าลยามนีม้ คี นเลวก�ำลังจ้องจะท�ำลาย
การมองโลกในแง่ดี ไม่ระมัดระวังตัวของคุณลูกหว้าอาจท�ำให้ภัยมา
ถึงตัวได้
อาคมอยากเตือนให้หลานสาวระวังตัวมากกว่านี้ แต่กไ็ ม่อยาก
ให้เธอตระหนกตกใจมากเกินไป
“เอาละ เอาเป็นว่าต่อไปก็อย่าไปไหนมาไหนคนเดียว มัน
อันตราย เข้าใจไหมครับ”
เมื่อเห็นวาปีพยักหน้ารับอย่างแข็งขัน ผู้ที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้ประจ�ำ
ต�ำแหน่งก็ทอดสายตามองผ่านใบหน้าใสๆ ของหลานสาวทะลุกระจก
ไปยังผูช้ ายทีน่ งั่ อยูแ่ ทบจะเรียกได้วา่ ตรงข้ามกับเขา หัวคิว้ ของผูท้ ผี่ า่ น
โลกมามากขมวดนิดๆ
ดูอย่างไรๆ ผู้ชายที่นั่งอยู่ตรงนั้นก็ไม่น่าไว้วางใจ แม้ว่าลูกหว้า
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จะบอกว่าผูช้ ายคนนัน้ ดูไม่คอ่ ยเต็มเต็ง แต่ดรู ปู ร่าง ดูหน้าตาสิ ดูความ
บังเอิญที่ทำ� ให้ผู้ชายคนนั้นกลายเป็นฮีโรสิ มันน่าสงสัยน้อยอยู่หรือ
“อาคิดว่า...เราให้เงินเขาไปสักก้อนดีกว่าไหมครับ จะได้หมด
เรื่องหมดราว”
“อาคะ!” วาปีอุทานอย่างตกใจ เธอไม่คิดเลยว่าจู่ๆ อาที่ใจดีมี
เมตตาเสมอก็คิดจะเอาเงินฟาดหัวคนแล้วไล่ไปเสียอย่างนั้น ดวงตา
ของเธอฉายชัดว่าผิดหวังจนผูท้ เี่ พิง่ พูดประโยคตัดรอนออกมาต้องถอน
หายใจ ใครเล่าอยากเป็นคนใจร้าย แต่ในขณะนีอ้ าคมก็ไม่อยูใ่ นฐานะ
ที่จะอธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้วาปีเข้าใจเสียด้วย
“อาพูดจริง ตอนนี้ต�ำแหน่งงานไม่มีต�ำแหน่งไหนคนขาดเลย
แล้วเขาเป็นใคร หัวนอนปลายเท้าก็ไม่รู้จัก มันอันตรายที่จะรับใครก็
ไม่รู้เข้ามาในไร่” อาคมพยายามอธิบาย ทว่าอธิบายอย่างไรแววตา
ของผู้ฟังก็ไม่ได้ลดความผิดหวังลงเลย
“อาคมเคยสอนหว้าเอาไว้ไม่ใช่เหรอคะว่าบุญคุณต้องทดแทน
แค้นต้องอภัย”
อาคมคิดอยากหัวเราะประโยคที่เขาดัดแปลงมาจากหนังจีน
ก�ำลังภายในทีห่ ลานชายชอบดูตอนเด็กๆ แต่ตอนนีห้ วั เราะไม่ออก “อา
ก็จะให้เงินเขาเพื่อทดแทนบุญคุณไง”
“นายแดนน่ะเขา...” วาปีหันไปมองผู้ชายที่นั่งจ๋องอยู่บนเก้าอี้
ในมือยังกอดสารพันถุงเอาไว้ “เขาซือ่ ยิง่ ดูกย็ งิ่ รูว้ า่ สมองเขาคงพัฒนา
ได้ไม่สมวัย ขืนให้เงินเขาไป แทนทีเ่ ขาจะเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ หว้า
ว่ามีหวังคงถูกคนอื่นหลอกเอาเงินไปจนหมดตัวแล้วก็ต้องไปอาศัยใน
แผงเก่าๆ สกปรกๆ อีกแน่ อาขา...การจะช่วยคน เราควรต้องช่วยให้
ตลอดรอดฝั่งไม่ใช่เหรอคะ”
“ที่คุณลูกหว้าเก็บมานี่ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงตัวเล็กๆ นะครับ แต่เป็น
ผู้ชายตัวใหญ่...”
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อาคมเกือบยัง้ ประโยคทีว่ า่ ‘ถ้าไอ้ผชู้ ายคนนัน้ ไม่ได้ปญ
ั ญาอ่อน
จริง และกลายเป็นสายที่ฝ่ายจ้องจะท�ำลายสวนสุขุมาลส่งมาล่ะ’
เอาไว้ในล�ำคอไม่ทัน
“ตัวใหญ่ แต่สมองเท่าเด็กสิบขวบ หว้ารับรองค่ะว่าไม่เป็น
อันตรายอะไรหรอก เอาแบบนีไ้ หมล่ะคะ หว้าจะให้เขามาเป็นคนสนิท
ของหว้า คอยรับใช้โน่นนี่ ไม่ให้ไปก่อความเดือดร้อนให้ใครแน่นอน”
หนุม่ ใหญ่แทบสะดุง้ กับการตัดสินใจของหลาน เขาจะปล่อยให้
วาปีท�ำเช่นนั้นได้อย่างไร ให้ผู้ชายที่อาจจะเป็นคนร้ายก็ได้มาอยู่ใกล้
ชิดกับหลานสาวของเขาเนี่ยนะ!
“ตกลงๆ เอาเป็นว่าอารับนายคนนัน้ เข้าท�ำงานก็แล้วกัน แต่คณ
ุ
ลูกหว้าต้องรับปากกับอานะครับว่าจะไม่มาใกล้ชิดเขาอีก”
“จะท�ำอย่างนั้นได้ยงั ไงล่ะคะ หว้าเป็นคนพาเขามา ก็ต้องคอย
ดูแลความเป็นอยู่ของเขาบ้างตามอัตภาพ”
“สวนสุขมุ าลไม่มปี ระวัตเิ รือ่ งใช้แรงงานคนเยีย่ งทาสนะครับคุณ
ลูกหว้า” เมือ่ เห็นหลานสาวท�ำท่าคล้ายกับว่าเป็นผูป้ กครองของผูช้ าย
ตัวใหญ่เท่าบ้าน อาคมทีพ่ นื้ นิสยั เป็นคนอารมณ์ดกี อ็ ดเอ่ยปากกระเซ้า
ไม่ได้
วาปีค้อนผู้เป็นอาน้อยๆ “แหม หว้ารู้หรอกค่ะว่าสวนเราดีกับ
คนงานแค่ไหน แต่ที่ห่วงน่ะ ห่วงว่าแดนเขาจะถูกรังแก ถูกเอาเปรียบ
ต่างหาก เพราะเขาซื่อ”
“เอาเป็นว่าอาจะรับดูแลเด็กโข่งทีค่ ณ
ุ ลูกหว้าพามาต่อเองก็แล้ว
กัน คุณลูกหว้ามีเรือ่ งต้องเตรียมตัวอีกเยอะไม่ใช่เหรอ เรือ่ งไปเรียนต่อ
ปริญญาโทน่ะ”
พอพูดถึงเรื่องที่พี่ชายเธอสนับสนุนจนแทบจะเป็นการผลักไส
ไล่สง่ ให้เธอไปพ้นๆ จากบ้านทีเ่ พิง่ กลับมาอยูไ่ ด้ไม่นาน วาปีกห็ น้าม่อย
“ดูเหมือนใครๆ ก็อยากให้หว้าไปให้พ้นๆ จังเลยนะคะ ไม่ว่าจะเป็นพี่
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ต้นหรืออาคม”
กระแสเสียงที่มีกังวานน้อยใจท�ำให้อาคมยิ้มอย่างอ่อนโยนให้
หลานสาวที่ไม่รู้ตื้นลึกหนาบางอะไรกับเขาเลย
“ใครว่าล่ะครับ ที่คุณต้นกับอาอยากให้คุณลูกหว้าไปเรียนต่อ
ก็เพราะหวังดีกับคุณลูกหว้าทั้งนั้น”
“หวังดีโดยทีไ่ ม่รบั ฟังความต้องการของหว้าเลยน่ะหรือคะ” ท้าย
เสียงวาปีเริ่มสั่นน้อยๆ เพราะน้อยใจ
“ครับ” อาคมยอมรับ และการยอมรับยิ่งท�ำให้วาปีก้มหน้านิ่ง
น�้ำตาคลอ “คุณลูกหว้ายังเด็ก บางทีในอนาคตเมื่อมองย้อนกลับมา
คุณลูกหว้าจะเห็นว่าสิง่ ทีพ่ วกเราท�ำไปทัง้ หมดก็เพราะรัก เพราะหวังดี
แม้ว่าตอนนี้ความรักและความหวังดีของพวกเราอาจจะท�ำให้คุณ
ลูกหว้าคิดเป็นอย่างอื่นก็ตาม”
“หว้าไม่อยากไปนี่คะอาคม อาคมเข้าข้างหว้าไม่ได้เหรอ หว้า
เพิ่งเรียนจบ เพิ่งกลับมาจากเชียงใหม่ยงั ไม่ทันถึงครึ่งปีก็จะไล่ให้หว้า
ไปเมืองนอกแล้ว ทุกคนท�ำเหมือนไม่รัก ไม่ต้องการหว้า” พูดจบคน
เจ้าน�้ำตาก็ยกมือขวาขึ้นปาดเอาน�้ำตาออกจากพวงแก้มอิ่ม
ใครจะไปรู้ ในโลกทีค่ ล้ายกับสมบูรณ์พนู สุขของวาปี บางครา...
เธอก็รู้สึกว่าอยู่อย่างเดียวดาย เหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะหลังจากพ่อ
กับแม่เสียแล้ว พี่ชายที่เพิ่งอายุเพียงสิบแปดก็ส่งเธอไปอยู่โรงเรียน
ประจ�ำที่เชียงใหม่ ปิดเทอมทีจึงจะได้พบเจอกัน แม้ท่าทีของพี่ชายจะ
ยังรักเธอยิง่ เอ็นดูเธอยิง่ แต่เวลาไม่กเี่ ดือนต่อปีทไี่ ด้อยู่ร่วมกันส�ำหรับ
วาปีแล้วมันยังไม่เพียงพอ
ยามเด็กเด็กหญิงลูกหว้ามักจะร้องไห้โยเยเสมอเมือ่ ต้องกลับเข้า
โรงเรียนประจ�ำ ยามโตนางสาววาปีกย็ งั อดร้องไห้ไม่ได้เมือ่ คิดว่าจะถูก
ไล่ให้ไปอยู่ไกลบ้านอีกแล้ว
“อย่าร้องไห้สคิ รับคุณลูกหว้า อายืนยันว่าพวกเราหวังดีจริงๆ”
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อาคมพยายามปลอบ แต่ยงิ่ ปลอบก็ดเู หมือนวาปีจะยิง่ เศร้า และยิง่ ไม่
เข้าใจ
“หว้าไม่เข้าใจค�ำว่ารักของอากับพี่ต้นเลย ถ้าหว้ารักใคร หว้า
คงจะท�ำทุกวิถีทางเพื่อให้ได้อยู่ใกล้กับคนที่หว้ารัก ไม่ใช่ผลักไสไล่ส่ง
ให้เขายิ่งไปไกลๆ” วาปีเถียงพร้อมสะอื้นแรงๆ จนตัวโยน
อาคมยกมือกุมศีรษะ ไม่รเู้ หมือนกันว่าจากเรือ่ งคนงานใหม่โยง
มาเข้าเรื่องที่วาปีจะไปเรียนต่อ และต่อไปยังเรื่องใครๆ ก็ไม่รักเธอได้
อย่างไร ผู้หญิงนี่เข้าใจยากชะมัด
เพราะจัดการกับหนุม่ ตัวโตเท่าช้างง่ายกว่าสาวตัวเล็กเท่า
มด หลังจากอาคมโทรศัพท์ไปหาต้นกล้าเพือ่ ให้เขามาปลอบใจน้องสาว
เรียบร้อยแล้ว หนุ่มใหญ่ซึ่งผมเริ่มมีสีขาวแซมจนเห็นได้ชัดก็ออก
มาจากห้องที่ดูท่าว่า หากอีกสามสิบนาทีวาปีไม่หยุดร้องไห้ ห้องนั้น
คงต้องน�้ำท่วมเพราะน�้ำตาของเธอเป็นแน่ แล้วไปหาบุคคลไม่น่าไว้
วางใจซึ่งนั่งอยู่บนเก้าอี้ชิดผนัง
ยิง่ เดินเข้าไปใกล้ ชายหนุม่ คนนัน้ ก็ดเู หมือนจะยิง่ แสดงท่าทีเกรง
กลัวเขาจนเห็นได้ชดั ใบหน้าทีซ่ กุ ซ่อนอยูใ่ นแผงหนวดเคราก้มจนแทบ
จะเรียกได้ว่าคางติดหน้าอก ไหล่กว้างสั่นน้อยๆ อย่างไม่ปิดบัง
‘กิรยิ าเช่นนีน้ ะ่ หรือสายลับของฝ่ายตรงข้าม’ อาคมทีย่ นื กอดอก
สังเกตพฤติกรรมชายแปลกหน้าอย่างใกล้ชิดคิดในใจ
“ชื่ออะไรเราน่ะ”
พอถูกถาม ชายหนุ่มรูปร่างแข็งแรงราวนักกล้ามก็สะดุ้งทั้งตัว
ก่อนลนลานตอบด้วยเสียงหงุงหงิงราวเสียงเด็ก “ดะ...ดะ...ดะ...แดน
ครับ”
อาคมหรีต่ ามอง รู้...ว่าทางที่ดที ี่สดุ คือให้เงินแล้วไล่คนที่ไม่รู้จัก
หัวนอนปลายเท้าไปไกลๆ แต่ถ้าท�ำเช่นนั้น มีหวังคุณลูกหว้าคงงอน
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เขาไปอีกหลายวันแน่ๆ เพราะฉะนัน้ แม้จะเสีย่ งอยูส่ กั หน่อย ก็เห็นทีจะ
ต้องลอง ไม่แน่นะ บางที...บางทีคราวนีเ้ ขาอาจมีหลักฐานไปแจ้งความ
กับต�ำรวจได้จริงๆ หากไอ้หมอนี่เป็นสายให้ศัตรู
“อยากมาท�ำงานที่นี่เหรอ”
คนตอบพยักหน้าถี่ๆ
“งานหนักนะ”
คนที่ควรตอบหลับหูหลับตาพยักหน้าอีก เห็นดังนั้นแล้วอาคม
ก็ถอนหายใจ ไม่รู้เหมือนกันว่าคนตรงหน้าแกล้งหรือว่าปัญญาอ่อน
จริง แต่ถ้าแกล้งท�ำละก็...สักวันเขาก็ต้องจับได้!
“เอาละ ลุกขึ้น”
พอได้รับค�ำสั่ง หนุ่มเต็มตัวที่หลานสาวบอกว่ามีสมองเหมือน
เด็กก็ผลุนผลันลุกขึ้นจนถุงขนมบางถุงที่ถือไม่ดีร่วงลงพื้น เป็นเหตุให้
หนุ่มที่ยังตัวสั่นน้อยๆ ลนลานเก็บ แต่พอเก็บถุงนี้ ถุงนั้นก็หล่น เป็นที่
เวทนาของคนมองจนอาคมอดไม่ได้ต้องเข้าไปช่วยถือ
“ตามฉันมา” เมื่อข้าวของบนพื้นอยู่ในมือสองหนุ่มเรียบร้อย
แล้วอาคมก็สั่งการ ก่อนเดินน�ำหน้าออกจากส�ำนักงานไป
แดนไกลที่ก้มหน้าเอาคางจดหน้าอกตลอดไม่กล้ายิ้ม แม้จะรู้ดี
ว่าแผนของเขาส�ำเร็จไปขัน้ หนึง่ แล้ว สัญชาตญาณบอกให้เขาระวังตัว
เวลาอยู่กบั ผู้ชายหน้าเฉยคนนี้ หากจะมีใครจับเขาได้...ก็คงเป็นผู้ชาย
ที่ชื่ออาคมคนนี้นี่ละ
เรือนพักคนงานคงอยูไ่ กลจากส�ำนักงานมาก เมือ่ เดินออก
มาจากส�ำนักงานแล้วอาคมจึงสั่งให้คนงานใหม่วางถุงในมือและ
สัมภาระหลังรถกระบะ ส่วนตัวคนงานใหม่นนั้ อาคมใจดีให้นงั่ คูไ่ ปกับ
เขาในรถ
แดนไกลที่ก้มหน้าอยู่ตลอดพยายามสังเกตเส้นทางอย่างยาก
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ล�ำบาก ถนนทีไ่ ม่ได้ลาดยางดูจะทอดยาวไปไม่สนิ้ สุด ฝุน่ แดงๆ ทีต่ ลบ
ขึน้ มาเพราะล้อรถบดผ่านท�ำให้แดนไกลทีจ่ บิ น�ำ้ หวานไปเล็กน้อยแสบ
ล�ำคอจนต้องไอออกมา เสียงไอท�ำให้ผู้ชายที่นั่งอยู่ข้างๆ หันมามอง
พร้อมถาม
“เคยท�ำงานในไร่ในสวนรึเปล่า”
อย่างเคย แดนไกลเลือกที่จะส่ายหน้า ทว่าคราวนี้อาคมไม่
ปล่อยผ่าน เขาสั่งเสียงดุ
“ผู้ใหญ่พูดด้วยต้องตอบ ไม่ใช่ส่ายหัวหรือพยักหน้า”
“คะ...คะ...ครับ ไม่เคยครับ ไม่เคย” คราวนีแ้ ดนไกลทัง้ ตอบเสียง
ระรัว ทั้งส่ายหน้าดิกเลยทีเดียว
ท่าทีราวหนูกลัวแมวท�ำให้อาคมเขม้นมองหนุ่มตัวโตที่นั่งข้างๆ
อย่างตรวจตรา แม้ผมเผ้าจะยุ่งเหยิง หนวดเคราจะรกครึ้มเต็มหน้า
เสื้อผ้าที่ใส่อยู่จะทั้งมอซอและโชยกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกมานิดๆ แต่
รูปร่างบึกบึนอย่างคนออกก�ำลังกายมาตลอด ความสูงทีส่ งู ยิง่ กว่าเขา
ไม่ได้แสดงว่าไอ้หมอนี่เติบโตมาอย่างอุดมสมบูรณ์หรอกหรือ
“ก่อนหน้านี้เคยท�ำงานอะไรมาบ้าง”
“ขนของ ขนผัก ทุกงานที่มีคนจ้าง” เพราะแดนไกลรู้ดีว่าก�ำลัง
ถูกสอบปากค�ำ เขาจึงเลือกตอบค�ำถามอย่างระมัดระวัง
“บ้านอยู่ท่ไี หน”
แดนไกลส่ายหน้าก่อนตอบ “ไม่มีบ้าน”
“พ่อกับแม่ล่ะ”
ใบหน้าที่รกไปด้วยหนวดเคราแทบจะจมลึกเข้าไปในอกตนเอง
ก่อนตอบด้วยเสียงสั่นๆ “พ่อตายแล้ว...แต่หาแม่ไม่เจอ”
อาคมขมวดคิ้วเพราะประวัติกระท่อนกระแท่นของคนงานใหม่
“แล้วแม่ไปอยู่ไหนถึงได้หาไม่เจอ”
คราวนีค้ นทีค่ วรตอบนัง่ นิง่ แต่มอื ทัง้ สองข้างซึง่ วางอยูบ่ นตักก�ำ
30 อริรักร้าย

เข้าหากันแน่น
เห็นท่าทีเหมือนไม่อยากตอบแล้วอาคมก็เก็บความกังขานี้เอา
ไว้ในใจ ก่อนเปลี่ยนค�ำถามราวกับเขาชวนคุยเรื่องทั่วไปอยู่ ไม่ได้มี
เจตนาจะสอบปากค�ำผู้ต้องสงสัยเลย
ใช้เวลาราวสิบนาทีรถกระบะทีแ่ ดนไกลคิดว่าเป็นห้องสอบ
ปากค�ำเคลื่อนที่ก็หยุดลงหน้าเรือนไม้สามชั้น ซึ่งดูคล้ายตึกเรียนเก่าๆ
ดูจากในรถแดนไกลเห็นว่าเรือนสามชั้นสองแถวนั้นตั้งประจันหน้ากัน
โดยมีสวนและลานเล็กๆ ซึ่งมีเด็กวิ่งเล่นและขี่จักรยานเล่นกั้นอยู่
มองส�ำรวจแล้วชายหนุม่ ก็อดนึกนิยมขึน้ มานิดๆ ไม่ได้ ดูเหมือน
เจ้านายที่นี่จะดูแลลูกน้องได้ดีไม่ใช่เล่น
อาคมท�ำเป็นไม่เห็นลูกกะตาช่างสังเกตทีต่ วัดผ่านทุกอย่างตรง
หน้าอย่างรวดเร็วแล้วจึงก้มหน้าลงตามเดิม ไม่ใช่เรื่องประหลาดที่
คนเราจะอยากรูอ้ ยากเห็น แต่สงสัย อยากรูแ้ ล้วท�ำไมต้องปิดบัง อาคม
ยังไม่เข้าใจและไม่แน่ใจว่านี่จะจัดว่าเป็นพิรุธได้หรือไม่
“ไม่มีห้องเดี่ยวว่างหรอกนะ ฉันต้องจัดให้นายพักกับคนงาน
คนอื่น”
อาคมไม่ได้ถามความสมัครใจ แต่บอกกล่าวให้คนงานใหม่รู้
เอาไว้เท่านัน้ จากนัน้ เขาจึงดับเครือ่ งยนต์ ลงจากรถแล้วหันไปโบกมือ
เรียกเด็กๆ ที่วิ่งเล่น ขี่รถจักรยานเล่นอยู่แถวๆ นั้น
“อ้าวเด็กๆ คุณลูกหว้าเขาซื้อขนมมาฝาก มารับไปกันเร้ว”
สิ้นเสียงประกาศ เด็กเกือบสิบคนทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ก็วิ่งตรงเข้า
มาหาอาคมด้วยสีหน้าเต็มไปด้วยรอยยิ้มและความสุข
ผู้ชายที่ท�ำหน้าเฉยใส่แดนไกลมาตลอดทางยามนี้ฉีกยิ้มกว้าง
และพูดจาทักทายเด็กทุกคนอย่างสนิทสนม แดนไกลสังเกตว่าอาคม
รูจ้ กั เด็กทุกคน และจ�ำได้ด้วยซ�ำ้ ว่าเด็กคนนัน้ มีพหี่ รือน้องไหม บางคน
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ทีไ่ ด้ขนมไปหลายถุงก็เพราะอาคมฝากไปให้พหี่ รือน้องของเด็กนัน่ ด้วย
จากข้อนีท้ ำ� ให้แดนไกลยิง่ เตือนตนเองให้ระวังชายทีร่ จู้ กั คนงาน
รวมไปถึงครอบครัวของคนงานดียิ่งอย่างอาคม
เมื่อเด็กๆ ได้รับขนมเรียบร้อยแล้วก็วิ่งจากไป แต่ยังมีถุงขนม
เหลืออีกมากในกระบะท้ายรถ
อาคมสั่งให้คนงานใหม่ถือแต่เป้เก่าๆ ของเขาเท่านั้นตามมา
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อาคมน�ำคนงานใหม่มาทางเรือนพักทีอ่ ยูข่ วามือ ห้องด้าน
ล่างทุกห้องเปิดประตูออกกว้าง เด็กหลายคนวิง่ เข้าวิง่ ออกในห้องเหล่า
นั้น หากคาดเดาไม่ผิด ห้องด้านล่างทั้งหมดคงเป็นส่วนที่กันเอาไว้ให้
ครอบครัวทีม่ ลี ูกได้อยู่กนั นับเป็นความใส่ใจเล็กๆ น้อยๆ ของเจ้านาย
กระมังที่หวังดีไม่อยากให้เด็กวิ่งขึ้นวิ่งลงบันไดสูงๆ
ฮึ! หวังดีเหรอ คนพวกนี้คงไม่ได้หวังดีอะไรหรอก คงแค่อยาก
จะซื้อใจคนงานเพื่อให้ทำ� งานให้ตนอย่างถวายหัว แล้วก็ไม่ต้องกังวล
ว่าจะต้องเสียเงินค่ารักษาพยาบาลถ้าเด็กมันซนจนตกบันไดลงมา
ความคิดในแง่ร้ายสุดขั้วเกือบท�ำให้ปากของแดนไกลแบะออกเพราะ
อคติ ยังดีที่มีเด็กคนหนึ่งวิ่งตัดหน้าเขา ท�ำให้สติกลับมาสู่ตัวเสียก่อน
เขาจึงไม่ได้ทำ� ตนให้เป็นที่สงสัยออกไป
หนึง่ ในเจ้านายพาแดนไกลขึน้ มาบนชัน้ ทีส่ ามของเรือนพัก ห้อง
ริมสุดปิดประตูไว้ แต่ไม่ได้ลอ็ ก แสดงให้เห็นว่าทีน่ ไี่ ม่เคยมีขโมย อาคม
เปิดประตูไม้สีเข้มออกกว้างแล้วผายมือเชิญแดนไกลให้ก้าวเข้าไป
ส�ำรวจห้องก่อน
ในห้องขนาดสามคูณสามเมตรนี้มีเตียงสองเตียงวางเอาไว้
ขนานกันคนละมุม เตียงฟากซ้ายทีต่ ดิ กับหน้าต่างดูจะมีคนจับจองเอา
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ไว้แล้วเพราะมีฟูก หมอน และผ้าห่มขยุกขยุยกองอยู่กลางเตียง สิง่ ที่
กัน้ ระหว่างเตียงทัง้ สองคือโต๊ะไม้ทดี่ แู ข็งแรง บนโต๊ะมีกองหนังสือผูช้ าย
วางอยู่ระเกะระกะ อาคมปรายตามองไปยังโต๊ะแล้วส่ายศีรษะอย่าง
ระอารสนิยมของหนุ่มคนงาน
“นายพักอยู่ห้องนี้ เพื่อนร่วมห้องชื่อจ้อย เดี๋ยวเลิกงานแล้วคง
ได้ท�ำความรู้จกั กัน”
แดนไกลที่ยืนก้มหน้านิ่งพยักหน้าบ่งบอกว่าเขารับรู้
“งานของทีน่ เี่ ริม่ กันเร็ว แต่กเ็ ลิกงานเร็ว เราจะเข้างานกันตัง้ แต่
เจ็ดโมงเช้าแล้วเลิกงานสามโมงเย็น ใครท�ำโอก็จะได้เงินเพิ่ม” อาคม
พูดไปเรื่อยๆ ไม่เร่งร้อน “เรามีสวัสดิการให้คนงานเป็นอาหารสามมื้อ
เช้าหกโมง กลางวันสิบเอ็ดโมง เย็นหกโมง ข้างๆ ส�ำนักงานมีสหกรณ์
คนงาน ขาดอะไรไปซื้อที่น่นั ได้ ลงบัญชีเอาไว้แล้วเอามาหักเงินตอน
สิ้นเดือนก็ได้ หรือจะซื้อสดก็ได้ ถ้าซื้อสดได้ลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์ เจ็บ
ป่วย เกิดอุบัติเหตุเพราะงานเรารักษาให้ฟรี ที่พักหักเงินเป็นรายเดือน
แต่น�้ำไฟฟรี”
ผูท้ กี่ ม้ หน้าลงนับแผ่นกระดานไม้สเี ข้มซึง่ วางพาดตามขวางเป็น
พื้นห้องรู้สึกทึ่งไม่น้อยกับการดูแลคนงานของที่นี่ เท่าที่ฟังดูเจ้าของ
ที่นี่ก็ใจกว้างไม่ใช่เล่นๆ แต่...ใจกว้างกับคนงานไม่ได้หมายความว่า
ต้องเป็นคนนิสัยดีด้วยนี่!
“กฎของเรามี และคนงานทุกคนต้องรักษากฎอย่างเข้มงวดด้วย
กฎทีว่ ่าเขียนเอาไว้ทผี่ นังในโรงอาหาร เย็นนีน้ ายก็คงเห็น อ่านหนังสือ
ได้รึเปล่าเราน่ะ”
แดนไกลเงยหน้าขึ้นมานิดแล้วยิ้มแหยๆ ให้อาคม เห็นดังนั้น
แล้วอาคมก็พยักหน้าด้วยเข้าใจว่ารอยยิม้ นัน้ หมายความว่าบุรษุ ร่างบึก้
แต่สมองไม่ใหญ่สมรูปร่างอ่านหนังสือไม่ออก “อ่านไม่ออกก็ไม่เป็นไร
ไอ้จอ้ ยมันอ่านคล่อง ให้มนั อ่านให้ฟงั ก็แล้วกัน” พูดจบอาคมก็ขยับตัว
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จากท่าสบายๆ มาเป็นท่าเตรียมพร้อมทีจ่ ะเดินออกไปจากห้อง แต่กอ่ น
ไปเขายังไม่วายหันมามองบุรษุ ทีเ่ ขายังไม่ไว้ใจนัก “วันนีก้ พ็ กั ให้สบาย
ก็แล้วกัน พรุ่งนี้เริ่มงานแต่เช้า”
“ครับ” แดนไกลรับปากแข็งขัน ดวงตาทีม่ องพืน้ นิง่ วาวแสงโรจน์
ใช่! เขาจะเริ่มลงมือช�ำระแค้นตั้งแต่พรุ่งนี้เป็นต้นไป
แดนไกล มิลเลอร์ ลากสังขารเปือ่ ยๆ เหมือนฝรัง่ แถวถนน
ข้าวสารกลับบ้านแม่ซึ่งอยู่ในซอยซอยหนึ่งของถนนสุขุมวิทเมื่อสอง
อาทิตย์ท่แี ล้ว
เหตุที่ท�ำให้ลูกครึ่งอเมริกัน-ไทยคนนี้กลับมาเยือนบ้านเกิดแม่
ทั้งที่ไม่ได้บอกกล่าวกับครอบครัวทางนี้ก่อนก็เพราะเรื่องของ...หัวใจ
ชายฉกรรจ์วัยสามสิบสี่ปีใช่ว่าจะไม่เคยผ่านการอกหักมาก่อน
แต่ความรักที่ถูกท�ำลายลงคราวนี้มันกัดกินทั้งหัวใจและความเชื่อมั่น
ในตัวเองของแดนไกลอย่างที่สุด
อดีต แดนไกล มิลเลอร์ คือนาวิกโยธินซึ่งหน้าที่การงานก�ำลัง
รุง่ โรจน์ เป็นทีล่ ำ�่ ลือกันหนาหูวา่ ปฏิบตั กิ ารใดทีม่ าอยูใ่ นมือของเขาไม่มี
วันผิดพลาดเป็นอันขาด ทว่าชือ่ เสียงของเขาไม่ได้ทำ� ให้ความเป็นห่วง
ของแม่และน้องสาวลดน้อยลงเลย แม่กับน้องจะเกิดอาการกินไม่ได้
นอนไม่หลับทุกครั้งยามเมื่อรู้ว่าเขาต้องไปปฏิบัติราชการ แม้ทุกครั้ง
เขาจะกลับมาอย่างปลอดภัย แต่กไ็ ม่ได้ทำ� ให้ความเป็นห่วงของแม่และ
น้องลดระดับลงเลย ตรงข้ามมันกลับทวีมากขึ้นๆ จนสองสาวที่เขารัก
ยิ่งร่วมกันกดดันแกมขอร้องให้เขาลาออกจากราชการเสีย
เหตุผลของแม่และน้องคือรัก และเป็นห่วงในความปลอดภัย
ของเขา ดังนั้นหลังจากบอกปัดมาเนิ่นนาน เมื่ออายุครบสามสิบเอ็ด
แดนไกลที่คิดจะลงหลักปักฐานเสียทีก็ตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวติ
เขาลาออกจากราชการแล้วหันมาร่วมลงทุนกับเพื่อนรุ่นพี่ท�ำ
ลิซ 35

บริษัทรักษาความปลอดภัย
มอร์แกน เพื่อนรุ่นพี่ของเขาลาออกมาเปิดบริษัทรักษาความ
ปลอดภัยเล็กๆ ก่อนที่แดนไกลจะลาออกหลายปี บริษัทของมอร์แกน
ไปได้สวยเพราะคอนเนกชันที่ดีกับทางราชการ ด้วยเหตุนี้มอร์แกนที่
ก�ำลังต้องการขยายบริษัทกับแดนไกลที่ก�ำลังอยากได้ความมั่นคงใน
ชีวิตจึงกลายมาเป็นคู่หูกันอีกครั้ง
มอร์แกนรับหน้าที่ดูแลเรื่องระบบรักษาความปลอดภัย รับงาน
และต่อรองเรือ่ งค่าตอบแทน ส่วนแดนไกล...แม้จะลาออกจากราชการ
เพื่อเลี่ยงการท�ำงานเสี่ยงภัยแล้ว แต่เขาก็ยังไม่ใคร่ชอบการท�ำงาน
นัง่ โต๊ะแบบการวางแผนงานให้ลกู น้องท�ำเท่าไร นานๆ ทีเขาจึงออกมา
ยืดเส้นยืดสายด้วยการรับหน้าทีเ่ ป็นหัวหน้าบอดีการ์ดทีจ่ ะรับงานดูแล
คนส�ำคัญเวลาพวกนั้นอยู่ต่างบ้านต่างเมืองแก้เบื่อบ้าง
การออกมายืดเส้นยืดสายท�ำให้แดนไกลได้พบกับคนที่เขาคิด
จะร่วมชีวิตด้วย
อแมนด้าคือเจ้าของสกีรีสอร์ตในเมืองท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ครั้ง
แรกทีไ่ ด้พบสาวผมแดงประดุจเปลวเพลิงคนนีแ้ ดนไกลก็รสู้ กึ สะดุดตา
แล้ว ผิวขาวผ่องราวครีมสดของเธอขับให้เรือนผมสีแดงเพลิงนั้นยิ่ง
เจิดจ้า บุคลิกที่คล่องแคล่วว่องไว และรอยยิ้มที่แต้มแต่งใบหน้าอยู่
ตลอดส่งให้บรรยากาศที่รายล้อมรอบกายเธอดูสดชื่น แจ่มใส
ยิ่ ง ได้ ร ่ ว มประสานงานในการดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย ให้
ครอบครัวนักการเมืองใหญ่ครอบครัวหนึ่งตอนที่ท่านไปพักร้อนใน
แคนาดา ยิง่ ได้ใกล้ชดิ ได้คยุ กัน ความมัน่ ใจในตนเองผนวกกับรอยยิม้
เปิดเผย เสียงหัวเราะทีด่ งั สะท้อนไปทัง้ หุบเขาก็ตราตรึงหัวใจเขาเอาไว้
ในวัยสามสิบสองปี แดนไกลไม่ใช่เด็กหนุ่มคลั่งรัก เขาโตแล้ว
มีเหตุมีผล มีความยับยั้งชั่งใจ แต่เมื่อได้พบอแมนด้า ชายหนุ่มกลับ
รูส้ กึ เหมือนตนเองได้กลายเป็นเด็กหนุม่ อีกครัง้ เขาคิดว่าตนเองนัน้ ช่าง
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โชคดีเหลือเกินทีก่ ารไปคุ้มกันครอบครัวนักการเมืองครอบครัวนัน้ ไม่มี
ข้อผิดพลาดใดๆ เนื่องจากวางแผนและซักซ้อมกันมาดี เพราะตลอด
เวลาที่อยู่ในรีสอร์ตแห่งนั้น จิตใจของเขามักจะลอยเลื่อนไปหาสาว
ผมแดงที่มีรอยยิ้มแสนเปิดเผยคนนั้นตลอดเวลา
หลั ง จากจบภารกิ จ โดยการส่ ง ครอบครั ว นั ก การเมื อ งดั ง ถึ ง
คฤหาสน์หรูเรียบร้อยแล้ว คนบ้างานทีไ่ ม่เคยมีวนั หยุดแบบแดนไกลก็
โทร. ไปบอกมอร์แกนว่าขอหยุดดื้อๆ แล้วจับเครื่องบินบินกลับไปที่
รีสอร์ตแห่งนั้นทันที
อแมนด้าต้อนรับเขาอีกครั้งด้วยรอยยิ้ม สองอาทิตย์ของการ
พักร้อนเป็นช่วงเวลาแสนหอมหวานของหนุ่มสาวที่มีหัวใจตรงกัน
แดนไกลเคยมีความรักมาแล้วหลายครัง้ หลายหน แต่ไม่เคยมีครัง้ ใดที่
เขารู้สึกหัวปักหัวป�ำขนาดนี้ เขารักในทุกๆ อย่างของเธอ อารมณ์ขัน
รอยยิ้ม กระเล็กๆ ที่ดั้งจมูก รวมทั้งรอยสักรูปโลมาที่แก้มก้นข้างซ้าย
ของอแมนด้าด้วย
วันหยุดจบลงไปอย่างรวดเร็วพร้อมค�ำสัญญาของหนุม่ สาวทีจ่ ะ
มาพบกันใหม่ในอีกสามเดือนข้างหน้า โดยคราวนีอ้ แมนด้าจะเป็นฝ่าย
ไปพบเขาเองที่บอสตัน
ความสัมพันธ์ทางไกลของหนุ่มสาวที่มีอาชีพต่างกัน พื้นเพไม่
เหมือนกัน ด�ำเนินไปอย่างราบรื่นอยู่สองปี ในที่สุดแดนไกลก็คิดว่า
ถึงเวลาแล้วที่จะขอคนที่เขารักแต่งงาน
แดนไกลขออแมนด้าแต่งงานใต้แสงเทียน แหวนของเขาซื้อมา
ด้วยราคาเท่ากับเงินเดือนทั้งปีของเขา ที่เขาเลือกแหวนแพงขนาดนี้ก็
เพียงเพราะเขาอยากให้อแมนด้ารู้ว่าเขารักเธอมากเพียงไร
อแมนด้าหลั่งน�้ำตาลงบนหลังมือของเขาเมื่อเขาบรรจงสวม
แหวนให้เธอ คืนนั้นคือค�่ำคืนแสนอ่อนหวาน แสนสุข ยิ่งกว่าค�่ำคืน
ไหนๆ ที่เขาและเธอเคยมีร่วมกัน
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แต่คำ�่ คืนแสนสุขนัน้ ไม่จรี งั ความสุขสมหวังมลายหายไปดังหิมะ
ยามต้องแสงอาทิตย์ เพราะพอเช้า...เขาก็ตื่นขึ้นมาโดยไม่มีอแมนด้า
อยู่ข้างกาย บนหมอนมีกระดาษแผ่นเดียววางเอาไว้แทนตัว
กระดาษนั้นมีข้อความว่า ขอเวลาให้ฉันอีกหน่อยนะคะแดน
แดนไกลไม่เข้าใจเลยว่ามันหมายความว่าอย่างไร ก็เมื่อคืนนี้
เธอตอบรับการแต่งงานของเขาแล้วมิใช่หรือ หรือว่าเธอเปลี่ยนใจ
เพราะอะไร ท�ำไม ในสมองของชายหนุ่มคิดหาเหตุผลวุ่นวาย ก่อนจะ
เริ่มติดต่อคนที่เขาอยากร่วมชีวิตด้วย แต่โทร. ไปทางมือถือก็ไม่ติด
ติดต่อไปยังทีท่ ำ� งานทางนัน้ ก็บอกว่าเธอลาพักร้อนอยู่ ใจของหนุม่ คลัง่
รักเจียนจะคลั่งตายเพราะความห่วงใย
มอร์แกนเพื่อนรักเขานั่นแหละที่ช่วยมากล่อมให้หัวใจที่ร้อนเร่า
เย็นลง มอร์แกนว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ผู้หญิงบางคนตกใจกลัวเมื่อถูก
ขอแต่งงาน ให้เวลาเธอสักนิด เชื่อมั่นในความรักที่มีต่อกัน แล้วทุก
อย่างจะดีเอง
เขาเชื่อ เขาพยายามนิ่งให้มากที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ทั้งที่ใจจริง
อยากแล่นไปหาอแมนด้าที่สกีรีสอร์ตเหลือเกิน
แดนไกลอดทนอยูไ่ ด้เพียงสองอาทิตย์มอร์แกนก็รงั้ เพือ่ นของเขา
เอาไว้ไม่อยู่ ในที่สุดคนคลั่งรักก็กลับมายังสถานที่ที่เขาพบกับเธอเป็น
ครั้งแรก
รีสอร์ตของอแมนด้าดูเปลีย่ นไป แต่เป็นการเปลีย่ นแปลงในทาง
ที่ดีขึ้น ก็แน่ละ ตั้งแต่คบค้ากันมา เมื่ออแมนด้าปรึกษาเขาเรื่อง
ปรับปรุงรีสอร์ต แดนไกลจะให้คำ� ปรึกษาก่อนแถมท้ายด้วยการโอนเงิน
ให้เธอเสมอ ก็เขาจริงใจ จริงจัง ดังนั้นเมื่อเห็นคนที่เขารักล�ำบาก จะ
ใจด�ำไม่ช่วยเหลือเธอได้อย่างไร
เมื่อเขาแจ้งความจ�ำนงขอพบเธอ พนักงานที่ฟรอนต์ก็มองเขา
อย่างแปลกๆ กึง่ กลัวกึง่ สมเพชอย่างไรชอบกล แดนไกลเกลียดสายตา
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แบบนั้นจนขึงตากลับ ท�ำพวกเธอต้องหลบตาแทบไม่ทันก่อนบอกกับ
เขาว่า
“คุณอแมนด้าไม่อยู่ค่ะ ไป...ไปฮันนีมูน”
เหมือนถูกยิงจ่อศีรษะ แดนไกลชาไปทั้งตัว นาทีแรกที่ได้ยิน
สมองเขาเหมือนถูกท�ำลาย คิดอะไรไม่ออก ได้แต่ยืนจ้องคนพูดนิ่ง
และยิ่งเห็นสายตาสังเวชมองตอบกลับมา
“นั่งก่อนดีไหมคะคุณ” พนักงานสาวคนที่ยิงเขาด้วยค�ำพูดเอ่ย
เบาๆ ก่อนเดินอ้อมฟรอนต์ออกมาแล้วยื่นมือหมายจะพยุงเขาไปนั่ง
แต่แดนไกลเบี่ยงตัวหลบ
“อแมนด้าแต่งงานไปแล้วจริงเหรอ กับใคร ยังไง”
พนักงานคนนัน้ ถอนหายใจ “คุณอแมนด้าแต่งงานแล้วจริงๆ ค่ะ
กับเจ้าของโรงแรม...” พนักงานพูดชื่อโรงแรมใหญ่ที่มีสาขามากมาย
ออกมา “ตอนนี้...ที่นี่ก็กลายเป็นสาขาของโรงแรมนั้นไปแล้ว”
นาทีนนั้ แดนไกลบอกไม่ถกู ว่าตนเองรูส้ กึ อย่างไร เสียใจ เสียดาย
โกรธ แค้น โง่เง่า หรืออับอาย แต่เท่าที่จ�ำได้ เขารีบเดินเร็วๆ ออกมา
จากที่น่นั ออกมาให้ไกลจากสายตาที่มองเขาอย่างสมเพช!
แดนไกลใช้เวลาไม่นานนักในการหาข้อมูลของผู้หญิงที่
เขารัก มือเขาสั่น กรามขบเข้าหากันแน่นเมื่อแน่ใจแล้วว่าเขาเป็นแค่
หนึ่งใน...เหยื่อของนักต้มตุ๋นที่ใช้ความสวยหลอกล่อผู้ชาย
เขาเพิ่งรู้ว่ารีสอร์ตน่ารักของเธอนั้นไม่ได้สร้างขึ้นมาได้อย่าง
ง่ายดาย มีผู้ชายเป็นสิบคนที่ร่วมลงเงินลงแรงไปในรีสอร์ตแห่งนั้น
ผู้ชายหน้าตาดี การงานดีทั้งนั้นที่ตกหลุมเธอ นี่เขาควรจะดีใจใช่หรือ
ไม่ที่ไม่ใช่ผู้ชายโง่คนเดียว แต่มีเพื่อนร่วมอุดมการณ์เป็นสิบ!
แดนไกลเริ่มดื่มหนักตั้งแต่วันนั้น ดื่มให้ลืมความทรงจ�ำบ้าๆ ที่
เคยมีร่วมกับอแมนด้า แต่ยิ่งดื่มก็ดูเหมือนว่าความทรงจ�ำอันรวดร้าว
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จะยิง่ ฝังลึก มอร์แกนเป็นห่วงเขามาก ทว่าก็ทำ� อะไรไม่ได้ นอกจากให้
เวลาเขาพักนานเท่าที่เขาต้องการ
หลังจากจมอยูก่ บั ขวดเหล้ามาเกือบเดือน สติทเี่ หลืออยูน่ อ้ ยนิด
ก็หอบเอาแดนไกลบินข้ามฟ้ามายังประเทศแม่ เนือ่ งจากสติอนั น้อยนิด
รู้ดีว่า มีเพียงความรักของหญิงสองคนที่รักเขาจากใจจริงเท่านั้นที่จะ
เยียวยาหัวใจเขาได้
เมื่อมาอยู่กับแม่ กับน้อง แดนไกลก็ไม่กล้าเมาอีกต่อไป
อาการคล้ายคนติดเหล้านิดๆ ท�ำให้เขาล�ำบากในช่วงแรกทีต่ อ้ งปรับตัว
แต่เมื่อต้องหักดิบจริงๆ แดนไกลก็ใช้เวลาไม่นานในการกลับมาเป็น
คนเดิม พอสติกลับเข้ามาสู่ตัวสมบูรณ์เต็มร้อยแล้ว หัวใจที่มืดบอดก็
เริ่มมองเห็นความเปลี่ยนแปลงของน้องสาวคนเดียวของเขา
พันวลีดไู ม่เหมือนน้องน้อยคนเดิมทีเ่ ขาเคยรูจ้ กั รอยยิม้ ของเธอ
เปลี่ยนไป แววตาของเธอบางคาบบางคราวที่คิดว่าไม่มีใครสังเกตนั้น
สร้อยเศร้า แล้ว...ไหนล่ะผูช้ ายทีร่ กั เธอยิง่ ไหนกันผูช้ ายทีเ่ ธอเคยคุยให้
เขาฟังมาตลอดหนึ่งปีว่าน่ารักนักหนา แดนไกลถามน้องสาวในเย็น
วันหนึ่ง
เธอปิดบังแววตาปวดร้าวเอาไว้ไม่มิดเมื่อเขาบังคับให้เธอมอง
ตาเขาตลอด และเมื่อปิดเอาไว้ไม่ได้อีกต่อไป พันวลีก็ถลาเข้ามาใช้
ไหล่ของเขาเป็นที่รองรับน�้ำตา
ไม่ต้องบอกแดนไกลก็รู้ว่าต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นสักอย่าง แต่
พันวลีไม่ยอมบอกเขา ไม่ว่าจะขู่หรือจะปลอบ เธอก็ส่ายหน้าไม่ตอบ
ท่าเดียว แดนไกลจึงต้องไปหาค�ำตอบเอากับเพือ่ นสนิทของน้องสาวที่
บ้านอยู่ตดิ กัน
‘โธ่...ถามมาได้ว่าไอ้ลีมันเป็นอะไร มันก็อกหักน่ะสิจ๊ะพี่แดน’
ศรีสมร สาวเปรี้ยวซึ่งมีชื่อไม่สมกับการแต่งตัวเปรี้ยวจนเข็ดฟันเล่าให้
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ผู้ที่เธอเห็นเสมือนพี่ชายแท้ๆ ฟังเป็นฉากๆ ‘ไอ้ผู้ชายบ้านั่นมันจีบไอ้ลี
เพื่อหลอกเอาไว้ใช้งานเห็นๆ ตอนที่ยังหวานน่ะ มันมารับไอ้ลีไปซ่อม
บ้านให้มนั ทุกเย็นวันศุกร์ แล้วก็เอาไอ้ลมี าส่งคืนทุกเย็นวันอาทิตย์ มัน
ขับรถกระหน�่ำยังกับมันเป็นเจ้าของบ่อน�้ำมัน ไม่ใช่ไร่ทับทิม แต่พอ
บ้านมันเสร็จ พอแผนงานท�ำรีสอร์ตอะไรของมันเสร็จเท่านั้นแหละ
มันก็เฉดหัวไอ้ลีส่ง หายต๋อมไปเลย
‘หมอนน่ะไม่ใช่คนสอดรู้สอดเห็นนะพี่แดน แต่หมอนเป็นห่วง
เพือ่ น ก็เลยขอให้เพือ่ นทีอ่ ยูใ่ กล้ๆ แถวนัน้ สืบข่าวให้หน่อย’ ศรีสมรสูด
ลมหายใจเข้าปอดลึกๆ หลายที ก่อนจบลงด้วยการทุบโต๊ะดังปัง
เนือ่ งจากไม่วา่ จะสูดลมหายใจไปกีเ่ ฮือกก็ดบั ความร้อนในอกไม่ได้ ‘ผล
เป็นไงรูไ้ หมพี่ ไอ้ตน้ กล้าบ้ากามนัน่ มันทิง้ ไอ้ลไี ปจีบลูกสาวผูว้ า่ ซะแล้ว’
แดนไกลจ�ำต้องระงับอารมณ์อย่างหนักเมื่อได้ฟังสถานการณ์
คุ้นๆ จากปากศรีสมรที่ย่งิ เล่าก็ยิ่งใส่อารมณ์มากขึ้น
‘คนอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้พี่แดน เท่าที่หมอนเคยถามไอ้ลีมัน มัน
ท�ำงานให้ไอ้บ้านั่นโดยไม่เคยเรียกร้องอะไรสักอย่าง เงินก็ไม่ได้ แล้ว
ยัง...ยัง...’
กรามแกร่งบดเข้าหากันแน่นเพราะข้อมูลที่คนพูดพูดออกมา
แบบมันปาก ยั้งไม่ทัน
ศรีสมรยิ้มแหยๆ เมื่อดันเกือบพูดเรื่องที่เหมือนจะเป็นการ
ประจานเพื่อนตนเองออกมา เธอรีบยกมือไหว้ขอโทษขอโพยแดนไกล
ยกใหญ่
‘ขอโทษนะคะพี่ พีแ่ ดนอาจมองว่าหมอนปากเสีย ปากไม่มหี รู ดู
พูดอะไรท�ำร้ายเพือ่ นตัวเอง แต่หมอนรับรองได้วา่ หมอนไม่เคยพูดเรือ่ ง
นีใ้ ห้คนอืน่ ฟัง ขนาดป้านิจแม่พแี่ ดนมาถามหมอน หมอนยังไม่กล้าเล่า
ไม่กล้าพูด ได้แต่เก็บความลับทั้งหมดอัดอยู่ในใจนี่ หมอนแค้นแทน
ไอ้ลีมันจนแทบจะกระอักเลือดตายอยู่แล้ว
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‘พี่แดนไม่รู้ว่าไอ้ลีมันจริงใจกับไอ้บ้านั่นขนาดไหน มันบอก
หมอนเสมอว่าบ้านของมันตอนนี้รื้อส่วนไหนออกมาแล้ว ตอนนี้สร้าง
ใหม่ไปถึงไหนแล้ว มันเล่าให้หมอนฟังเป็นฉากๆ ว่าไอ้บ้านั่นพามันไป
ดูที่สร้างรีสอร์ต เคบินไม้ติดล�ำธารสวยม้ากกก และมันจะสร้างเคบิน
แบบนี้กระจายห่างๆ กันเพื่อเปิดเป็นรีสอร์ต’ ศรีสมรถอนหายใจหนึ่ง
เฮือกพร้อมกับส่ายหน้าไปด้วย ‘หมอนพยายามเตือนไอ้ลีมันแล้วว่า
อย่าเพิง่ เทจนหมดใจ อย่าเพิง่ ทุม่ จนหมดตัว แต่ไอ้ลมี นั เชือ่ หมอนทีไ่ หน
มันทุ่มทุกอย่าง ทั้งสมอง ทั้งแรง ทั้งเงิน...ทั้งตัว...’
แม้ประโยคสุดท้ายศรีสมรจะพูดด้วยเสียงเบาเกือบกระซิบ แต่
แดนไกลยังได้ยนิ ชัดเจน หัวใจเขาเหมือนถูกบีบ เพราะไม่คดิ เลยว่าทัง้
เขาและน้องสาวจะมาพบเจอสถานการณ์อย่างเดียวกัน โง่เหมือนกัน!
ดีเท่าไรแล้วทีพ่ นั วลีเข้มแข็งหนักแน่นกว่าเขา เธอจึงไม่ได้เตลิด
เปิดเปิงไปเหมือนที่เขาเป็น ทว่าเท่าที่ได้ฟังมา แดนไกลก็คิดว่าน้อง
สาวเขาเสียไปมาก...มากกว่าเขามากมายหลายเท่านัก!
‘ยิ่งคิดหมอนก็ยิ่งแค้น นี่ถ้าหมอนเป็นพี่แดนนะ หมอนจะตาม
ไปถล่มบ้านมัน บ้านที่ไอ้ลีเป็นคนสร้าง แต่ดันกลายเป็นเรือนหอของ
คนอื่นหน้าตาเฉย หมอนจะถล่มมันให้ราบเป็นหน้ากลองเลย’
แดนไกลรู้ดีว่าศรีสมรก็แค่ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ก่นด่า สาปแช่ง
ไอ้หมอนัน่ ด้วยความโมโหไปอย่างนัน้ เอง แต่ความโมโหของเธอดันไป
กระทบใจด�ำๆ ของคนฟังเข้าอย่างจัง
มือใหญ่ก�ำเข้าหากันแน่น ไม่ได้ฟังสิ่งที่ศรีสมรพูดอีกต่อไป ใน
เมือ่ ตอนนีแ้ ดนไกลรู้แล้วว่าตนเองจะท�ำอะไรเพือ่ แก้แค้นแทนน้องสาว
ได้บ้าง
แดนไกลรู้ว่ามีบุคคลอื่นเข้ามาในห้องตั้งแต่ก่อนที่ประตู
จะแง้มเปิดเสียอีก
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แผ่นกระดานที่ปูเป็นพื้นเรือนลั่นเมื่อเท้าคนไปเหยียบเข้า เขา
ต้องไม่ลมื เรือ่ งนีใ้ นเวลาลงมือปฏิบตั กิ าร ชายหนุ่มทีแ่ สร้งท�ำเป็นนอน
เตือนตนเอง
“เฮ้ย! นี่หลับอยู่เหรอ” จ้อยเพิ่งรู้วันนี้เดี๋ยวนี้เองว่าตนเองมี
เพื่อนร่วมห้องแล้วเลยไม่อยู่แย่งขนมนมเนยกับเด็กๆ ข้างล่าง แต่วิ่ง
ขึน้ มาดูหน้าเพือ่ นร่วมห้องทีเ่ ด็กๆ ต่างกล่าวขวัญว่าตัวใหญ่ยงั กับยักษ์
แทน “โอ้โห! ตัวใหญ่ยงั กะยักษ์จริงๆ โว้ย” หนุ่มร่างเล็กผิวคล�้ำอุทาน
ลั่นเมื่อกวาดตามองคนที่นอนอยู่บนเตียงแล้วพบว่าเท้าของเพื่อนร่วม
ห้องคนใหม่ยาวเลยเตียงออกมาตั้งคืบ
แดนไกลปรือตาขึน้ มาราวเกียจคร้าน ก่อนท�ำตาโตตืน่ ๆ เมือ่ เห็น
เพื่อนร่วมห้อง
ไอ้จอ้ ยเห็นดังนัน้ ก็ยมิ้ เผล่เข้าใส่ตามประสาคนมีมนุษยสัมพันธ์
ดี...ดีเกินไป เพราะไอ้จ้อยได้ชื่อว่าเสือก สอด และแส่ไปทั่ว
“ฉันชื่อจ้อย แกล่ะชื่ออะไร”
ผู้ที่ต้องสวมบทบาทคนสติปัญญาต�่ำกว่ามาตรฐานปั้นหน้าให้
เอ๋อที่สุดเท่าที่จะท�ำได้ ก่อนยกนิ้วขึ้นชี้หน้าตนเอง “ชื่อ ชื่อฉันเหรอ”
จ้อยหัวเราะแล้วพยักหน้า “เออ ก็แกนั่นแหละ ชื่ออะไร”
“แดน”
“แหม ชื่อเป็นฝาหรั่ง” จ้อยวิจารณ์ก่อนหรี่ตาลงแล้วมองกวาด
ไปทั่วร่างสูงที่ยังคงนอนอยู่อีกครั้ง สันดานเสือก สอด และแส่เริ่ม
ท�ำงาน “แกเป็นฝรัง่ รึเปล่าวะถึงได้ตวั ใหญ่แบบนี้ เอ...มันเรียกว่าอะไร
นะ ครึ่ง ครึ่ง เออ! ลูกครึ่ง”
แดนไกลเกือบสะดุ้งเพราะเรือ่ งทีค่ นอืน่ ไม่ทกั แต่เพือ่ นร่วมห้อง
ที่เจอเขาเพียงนาทีเดียวกลับทักขึ้นมา
“อ้าว! ว่าไงวะ” จ้อยถามย�้ำ แต่เมื่อแดนไกลยิ้มแหยๆ ไม่ตอบ
ความก็เดาไปเรื่อย “ไม่ต้องอาย เป็นลูกครึ่งน่ะเท่จะตาย มีหวังสาวๆ
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แถวนี้คงกรี๊ดแกจม แต่อย่านะเว้ย อย่าได้ฟันแล้วทิ้งๆ ขว้างๆ นาย
ที่นี่ใจดีก็จริง แต่ไอ้เรื่องกฎ นายก็เข้มงวดมาก”
“กฎ?” แดนไกลขมวดคิ้ว ท�ำเป็นสงสัยก่อนถาม “กฎอะไรหรือ
พี่”
พอถูกคนตัวใหญ่ราวยักษ์เรียกตนว่าพี่ ไอ้จ้อยก็รู้สึกราวกับว่า
ตนเองตัวใหญ่ขึ้นสิบเท่า สูงขึ้นอีกสิบเซ็นต์ มันท�ำสีหน้ากระหยิ่มแล้ว
ร่ายยาว “กฎเหล็กโว้ย อะไรฟะ นีค่ ณ
ุ อาคมเขาไม่ได้บอกแกเหรอเรือ่ ง
กฎ เอ...ปกติคุณอาคมเขาเข้มงวดเรื่องกฎอะไรนี่จะตาย เรียกว่าต้อง
ท่องกฎสี่ข้อให้ได้ก่อนถึงจะรับท�ำงานด้วยซ�้ำ แล้วท�ำไม...”
ก่อนที่คนบ้าน�้ำลายจะได้มีโอกาสพูดต่อ แดนไกลที่เริ่มเมื่อยหู
แล้วก็เข้าเรื่อง “เขาบอกว่าให้ถามพี่”
“อ๋อเหรอ” คราวนี้ไอ้จ้อยยิ่งวางเขื่อง พาร่างเล็กที่หยุดโตเมื่อ
อายุสิบหกปีไปนั่งที่เตียงยุ่งๆ ของตน “คุณอาคมคงรู้ว่าพี่เป็นคน
กว้างขวาง คงแนะน�ำสัง่ สอนแกได้ ถึงได้ทงิ้ แกให้เป็นภาระของพี่ วางใจ
ได้ไอ้น้อง กฎที่นี่ท่องง่ายๆ แต่ท�ำไม่ง่ายหรอกนะขอบอก”
ผนังสีขาวด้านหนึ่งของโรงอาหารเขียนกฎเหล็กประจ�ำ
สวนสุขมุ าลเอาไว้ดว้ ยสีดำ� ตัวหนังสือใหญ่โต แดนไกลทีเ่ ดินตามจ้อย
มาต้อยๆ จึงเห็นได้แต่ไกล
สด สะดวก สะอาด ซื่อสัตย์
แดนไกลลอบแบะปากเพราะกฎที่จ้อยเพิ่งอธิบายให้เขาฟัง
สด! หมายถึงเงินเดือนที่นี่จ่ายเป็นเงินสด ไม่มีการผัดผ่อน วัน
ทีส่ ามสิบตรงเป๋งจะได้เงินกันทุกคน และเมือ่ ทางสวนจ่ายเงินตรงเวลา
ให้คนงาน คนงานก็ต้องจ�ำเอาไว้ให้ดีว่าเงินกู้ หรือสินค้าที่ซื้อเป็น
เงินเชื่อกับทางสหกรณ์ไว้ เมื่อถึงก�ำหนดเวลาต้องช�ำระให้ตรง ไม่งั้น
ทางสวนจะหักเงินเดือนเดือนถัดไปของท่านเพื่อช�ำระแทน
44 อริรักร้าย

สะดวก การเดินทางไปมาระหว่างสวนกับในเมือง ทางสวนมีรถ
รับส่งเป็นเวลาและตรงเวลา หากคนงานมาขึน้ รถไม่ทนั ต้องหาทางมา
ให้ทันเวลาเข้างาน สายสามสิบนาทีถือว่าสายครึ่งวัน
สะอาด อันนี้คงไม่ต้องอธิบายนะ
ซื่อสัตย์! เป็นกฎที่ส�ำคัญที่สุด ทางสวนจะไม่อภัยให้คนงานที่
ลักลอบน�ำสินค้าของสวนออกไปขาย ขโมยของเพื่อนคนงานด้วยกัน
หรือโกหก ใส่ร้ายกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน โทษทัณฑ์ที่จะได้รับคือ
การไล่ออกสถานเดียว
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ใกล้จะหกโมงเย็นแล้ว ภายในโรงอาหารซึ่งเป็นโรงเรือน
กว้างๆ มีผนังเพียงด้านเดียวเพื่อกั้นระหว่างครัวกับส่วนรับประทาน
อาหารของคนงานจึงคึกคักเต็มไปด้วยผู้คน
แดนไกลและจ้อยกลายเป็นจุดเด่นทันทีที่เดินเข้าไปนั่งที่โต๊ะ
ประจ�ำของจ้อยซึง่ อยูม่ มุ ในสุด ใกล้ตวู้ างอาหารซึง่ อยูถ่ ดั จากหม้อใหญ่
สองหม้อที่ตอนนี้ยังปิดอยู่ เพราะยังไม่ได้เวลาเสิร์ฟอาหาร
หนุ่มๆ มองคนงานใหม่อย่างประเมิน ส่วนสาวๆ ทิ้งสายตาให้
คนงานใหม่ทมี่ รี ปู ร่างล�ำ่ สันสูงใหญ่กนั เป็นแถวๆ แต่แดนไกลไม่ได้หลุด
ออกจากแครักเตอร์ทสี่ ร้างเอาไว้ เขาก้มหน้าลงมองแต่พน้ื ส่งยิม้ แหยๆ
ให้เพื่อนบางคนของจ้อยที่เข้ามาทักทาย และท�ำเป็นไม่เห็นเมื่อจ้อย
ส่งซิกว่าคนงานใหม่คนนี้สมองไม่ค่อยเต็มเต็งสักเท่าไร
หกโมงตรงเผง หม้อร้อนๆ สองหม้อทีภ่ ายในมีแกงหม้อหนึง่ และ
ต้มจืดหม้อหนึ่งก็ถูกเปิดออก ควันกรุ่นก�ำจายเป็นเสมือนเครื่องหมาย
ประกาศว่าครัวเปิดแล้ว
เสียงจ้อกแจ้กจอแจของคนงานยิง่ ดังขึน้ เมือ่ ทุกคนกรูเข้ามาทาง
ด้านหลังของแดนไกลเพื่อมารับอาหาร
คนงานทุกคนจะได้รบั ข้าวหนึง่ จานซึง่ คนงานจะเป็นผูต้ กั เอาเอง
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ไม่อมิ่ เติมได้ ต้มจืดหรือแกงอย่างใดอย่างหนึง่ หนึง่ ถ้วย และอาหารอีก
สองอย่างแล้วแต่จะเลือก นับว่าทางสวนสุขมุ าลเลีย้ งคนงานได้อม่ิ หน�ำ
ก็สมแล้วที่จ้อยบอกว่าไม่เคยมีใครคิดละเมิดกฎเลย เพราะท�ำงานที่นี่
กินอยู่อย่างสุขสบาย แล้วจะหาเรื่องถูกไล่ออกไปท�ำไม
แดนไกลเลือกต้มจืด ไข่เจียว และผัดผักมารับประทาน เขาก้ม
หน้าก้มตากินโดยไม่ได้สนใจเสียงกระเซ้าหรือเสียงแซวจากผูห้ ญิงโต๊ะ
ข้างๆ ทว่าจ้อยต่อปากต่อค�ำแทนจนถูกผูห้ ญิงหนึง่ ในพวกนัน้ ด่าว่าแส่
แต่จ้อยไม่โกรธที่ถูกว่าเลยสักนิด ชายผิวคล�้ำร่างเล็กยิ้มแต้รับค�ำด่า
แต่โดยดี ท�ำให้แดนไกลได้รับรู้ว่าเพื่อนร่วมห้องของเขานั้นมีพื้นนิสัย
เป็นคนร่าเริง อารมณ์ดี ทั้งยังไม่เคยถือโทษโกรธใคร ซึ่งหากว่าตอนนี้
เป็นสถานการณ์ปกติ เขาคงพอใจและคบหาจ้อยได้ไม่ยาก แต่ในเมื่อ
เขามาที่นี่ด้วยเป้าหมายบางอย่าง การอยู่ในกรอบแคบๆ ของตนเอง
ไม่สมาคมกับใครดูจะดีกับงานที่ต้องท�ำมากที่สุด
“แกนี่พูดน้อยเนอะ”
เมือ่ แบกท้องกลับมาถึงห้องพัก จ้อยก็ทงิ้ ตัวลงนอนกางแขนกาง
ขาบนเตียง แล้วทักเพือ่ นร่วมห้องทีน่ งั่ จัดเสือ้ ผ้าเข้าตู้พลาสติกทีต่ งั้ อยู่
บริเวณปลายเตียง แต่เมือ่ ทักแล้วเพือ่ นไม่ตอบ ยังคงจัดของต่อไปราว
ไม่ได้ยนิ ค�ำพูดของเขา จ้อยก็ขยับกายมาเป็นนอนตะแคง จ้องคนทีร่ อื้
เสือ้ ผ้าออกมากองบนเตียงแล้วพับอย่างเป็นระเบียบ ก่อนจะรือ้ ...แล้ว
พับใหม่คล้ายเสื้อผ้าไม่เรียบดั่งใจสักที
เห็นอาการแปลกๆ ของเพื่อนร่วมห้องแล้วจ้อยก็พึมพ�ำออกมา
“เออเนอะ โลกเราช่างยุติธรรมอะไรเช่นนี้หนอ คนฉลาดอย่างเราดัน
มีหน้าตาไม่สมประกอบ ส่วนคนหน้าตาดีดนั๊ สติปญ
ั ญาไม่สมประกอบ”
แดนไกลจ�ำต้องกัดริมฝีปากด้านในเอาไว้เพือ่ ไม่ให้เผลอพูดอะไร
ออกมา
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“นี่! แกพับแล้วรื้อ รื้อแล้วพับ แบบนี้เมื่อไหร่แกจะพับผ้าเสร็จ
วะ โอ๊ย เห็นแล้วร�ำคาญ” เมื่อมองแดนไกลพับแล้วรื้อเสื้อผ้าพับใหม่
หลายครั้งเข้า จ้อยคนชอบแส่ก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วมาแย่งเสื้อไม่กี่ตวั
ในมือแดนไกลไปใส่เอาไว้ในตู้
“ยังไม่เรียบร้อย” แดนไกลแกล้งท�ำเอ๋อ เป็นเหตุให้จ้อยคราง
อ๋อย
“นายหนอนาย กูหนอกู ท�ำม้ายยยกูต้องมาคอยดูแลยักษ์
ปัญญานิ่มด้วยฟะ!”
นัยน์ตาสีแปลกของแดนไกลสุกใสเพราะความขบขันกิรยิ าคล้าย
อ่อนอกอ่อนใจของจ้อย
“ไป ไปอาบน�ำ้ กัน ไอ้เสือ้ ผ้าน่ะเลิกพับได้แล้ว รีบๆ อาบน�ำ้ แล้ว
นอนดีกว่า พรุ่งนีต้ ้องตืน่ แต่เช้า เดี๋ยวตื่นไม่ไหว สายตั้งแต่วันแรกละก็
มีหวัง...” จ้อยไม่ได้บอกโทษของผูไ้ ปท�ำงานสายตัง้ แต่วนั แรก แต่กลับ
ดึงแขนแดนไกลให้ลุกขึ้นมาจากเตียงแล้วลากไปที่ตู้เสื้อผ้าของเขา
หยิบขันสีเขียวสดใสที่ภายในมีสบู่ ยาสีฟัน แปรงสีฟัน และยาสระผม
ออกมา
จ้อยส�ำรวจแล้วว่าของในกระเป๋าใบโทรมมีเพียงแปรงสีฟันที่
หัวแปรงบานยิง่ กว่ากลีบดอกไม้จงึ ยืน่ ขันส่วนตัวของเขาให้แดนไกลถือ
“วันนี้เราคงต้องใช้ของพวกนี้ร่วมกันก่อน พรุ่งนี้ฉันค่อยพาแกไปซื้อ
ของใช้สว่ นตัวทีส่ หกรณ์ แกคงไม่รงั เกียจทีจ่ ะใช้ของร่วมกับฉันใช่ไหม”
แดนไกลยิ้มเห็นฟันทั้งสามสิบสองซี่ให้ความมีน�้ำใจของจ้อย
พร้อมส่ายหน้าแรงๆ หลายที
ไอ้จอ้ ยทีค่ ดิ ว่าตนกลายเป็นพีเ่ ลีย้ งดูแลเด็กส่ายหัว บ่นพึมอย่าง
อ่อนใจ “เออ...แกน่ะไม่รงั เกียจแน่ละ เพราะแกมันไม่มอี ะไรเลย ซกมก
ยิ่งกว่าฉันอีก ฉันสิ เป็นฉันต่างหากที่ต้องรังเกียจแก นี่แกคงไม่ได้
เป็นโรคติดต่ออะไรใช่ไหมไอ้แดน” ประโยคสุดท้ายจ้อยถามแดนไกล
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เสียงดัง แต่ค�ำตอบที่ได้รับคือรอยยิ้มพิมพ์ใจแบบเด็กปัญญาอ่อนที่
ยิ่งมองก็ยิ่งท�ำให้จ้อยไหล่ห่อคอตก และเอาแต่พึมพ�ำ
“กรรมของกู กรรมแต๊ๆ”
มื้ออาหารเย็นวันนี้ไม่ได้เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและรอย
ยิม้ เหมือนเคย สาวน้อยทีเ่ คยหาเรือ่ งโน้นเรือ่ งนีม้ าคุยเป็นสีสนั ให้หนุม่
ทั้งสองได้ย้มิ เงียบกริบเหมือนกับจมอยู่ในโลกของตนเอง
ต้ น กล้ า เหลื อ บมองน้ อ งสาวที่ เ อาแต่ เ ขี่ ย ข้ า วในจานไปมา
นอกจากไม่เจริญอาหารแล้วยังดูเศร้าซึมอีกต่างหาก
จนเมือ่ ทนเห็นน้องเป็นแบบนีไ้ ม่ได้อกี ต่อไป ชายหนุม่ ก็วางช้อน
ส้อมในมือลงแล้วพูดกับน้องสาวตรงๆ “หว้า พีร่ กั และหวังดีกบั หว้านะ
ถึงได้คิดจะส่งหว้าไปเรียนต่อ รักและหวังดีจริงๆ”
บุรุษเจ้าของสวนสุขุมาลมีนิสัยเหมือนพ่อของเขาไม่มีผิด ตรง
และชัดเจน จนท�ำให้ผู้ฟังมือสั่น ขอบตาร้อนผ่าวขึ้นมาอีก
“แต่หว้าไม่อยากไป หว้าอยากอยู่ที่น่ี หว้าสู้อุตส่าห์ขยันเรียน
จนจบเร็วกว่าคนอืน่ ๆ เขาครึง่ ปีนก่ี เ็ พราะอยากกลับบ้าน หว้าไม่อยาก
เหงา ไม่อยากอยู่คนเดียวอีกแล้ว” พอเสียงสั่นๆ พูดสิ่งที่อยู่ในใจจบ
น�้ำตาก็กลิ้งหล่นลงมากระทบจานข้าว วาปีเงยหน้าซึ่งมีคราบน�้ำตา
เป็นทางขึ้นสบตาพี่ชาย แววตาเธอเหมือนเด็กหลงทางที่ก�ำลังขอพัก
อาศัยในบ้านของคนแปลกหน้า
เห็นดังนั้นแล้วต้นกล้าก็ถอนหายใจ
น้องสาวคนเดียว ญาติใกล้ชิดคนเดียวของเขา มีหรือที่ต้นกล้า
จะไม่รัก แต่...มันก็มีเรื่องส�ำคัญที่คนตรงและชัดเจนไม่อาจพูดออกไป
ได้เหมือนกัน ทว่าเขาเชื่อว่าเขาตัดสินใจไปในทางที่ดี เหมาะสม และ
รอบคอบที่สุด แม้จะต้องท�ำให้น้องน้อยใจบ้าง เสียใจบ้าง ก็ยังดีกว่า
ปล่อยให้เธอได้รับอันตรายมิใช่หรือ
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พอคิดถึงอันตราย เรื่องวาปีถูกกระชากกระเป๋ากลางตลาดที่
อาคมเล่าให้ฟังเมื่อเย็นก็ท�ำให้ต้นกล้าข่มความสงสารน้องลงแล้วท�ำ
เสียงแข็งเข้าใส่ “พูดอะไรเป็นเด็กๆ น่ะหว้า หว้าโตแล้วนะ อายุก็
ยี่สิบเอ็ดแล้ว แต่ท�ำไมยังชอบท�ำตัวเป็นเด็กสามขวบที่ร่�ำร้องจะกลับ
บ้านเมื่อถูกส่งเข้าโรงเรียนอนุบาลตลอด”
“ทีห่ ว้าเป็นแบบนีก้ เ็ พราะว่าหว้าไม่เคยอยูบ่ า้ นน่ะสิคะ พีต่ น้ กับ
อาคมส่งหว้าไปเรียนโรงเรียนประจ�ำทีเ่ ชียงใหม่ตงั้ แต่พอ่ กับแม่เสีย หว้า
เข้าใจค่ะว่าตอนนัน้ พีต่ ้นยังเด็ก อาคมก�ำลังเศร้าโศก รวมทัง้ คงไม่ร้วู ธิ ี
เลี้ยงเด็กเท่าไหร่ แค่ต้องดูแลพี่ต้นกับสวนนี้ก็คงเกินก�ำลังแล้ว หว้า
เข้าใจ เข้าใจทุกคน แต่ในความเข้าใจก็ยงั อดน้อยใจไม่ได้ แต่พี่ต้นคง
ไม่เข้าใจอะไรเหมือนหว้าหรอกค่ะ เพราะพี่ต้นไม่ได้เป็นคนถูกผลักไส
ให้ไปอยู่ไกลแสนไกล พี่ต้นไม่ได้เป็นคนที่ถูกทิ้ง”
ต้นกล้าเอนหลังพิงพนักเก้าอี้ มือที่อยู่บนตักก�ำเข้าหากัน ทุก
ครั้งที่น้องสาวพูดเรื่องถูกทิ้งด้วยแววตาเศร้าสร้อยเดียวดาย เขาเป็น
ต้องรู้สึกผิดทุกที “ไม่มีใครทิ้งหว้าอย่างที่หว้าคิดนะ ทุกคนรักและ
หวังดี...”
“ดูเหมือนค�ำว่ารักและหวังดีจะเป็นประโยคสวยๆ ที่ใช้ผลักไส
ใครสักคนให้ออกไปจากชีวิตพี่นะคะ ขอโทษเถอะค่ะ หว้าเบื่อ เบื่อ
ค�ำสวยๆ พวกนัน้ แล้ว ถ้าพีต่ ้นไม่รกั หว้า ไม่ต้องการหว้า บอกมาตรงๆ
ก็ได้ค่ะว่าไม่ชอบเห็นหว้าเดินไปเดินมาขวางหูขวางตาพี่ บอกแค่นั้น
หว้าก็ไม่หน้าด้านอยูต่ อ่ แล้ว” วาปีจบประโยคด้วยการยกมือทัง้ สองขึน้
ปิดหน้าแล้วร้องไห้โฮ
หัวใจคนมองอ่อนยวบ กับคนที่รัก...ผู้ชายเข้มแข็งก็อ่อนแอได้
เสมอ “หว้า...” ต้นกล้าเรียกเสียงเบาก่อนลุกจากเก้าอี้แล้วเดินอ้อม
โต๊ะกินข้าวขนาดสี่คนนั่งมายังเก้าอี้ฝั่งตรงข้ามกับที่นั่งเขา เพียงแค่
ชายหนุ่มวางมือบนหัวไหล่ที่สั่นสะท้านเพราะแรงสะอื้น น้องสาวขี้แย
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ของเขาก็ผวาเข้ากอดเอวร้องโยเยเป็นเด็กๆ
“ท�ำไมพีต่ ้นไม่รกั หว้า ไม่ต้องการหว้า เรามีกนั แค่สองคนพีน่ ้อง
ไม่ใช่เหรอคะ พีต่ น้ รักหว้าหน่อย ต้องการหว้าหน่อยไม่ได้เหรอ หว้าตัว
เล็กนิดเดียว ต้องการพืน้ ทีใ่ นการอยูอ่ าศัยไม่มากหรอกค่ะ หว้ารับรอง
ว่าถ้าพี่ต้นไม่ต้องการเห็นหน้าหว้าตอนไหน หว้าจะรีบหลบไป หว้า
สาบานว่าหว้าจะไม่ท�ำให้พี่ต้นต้องร�ำคาญแน่ นะคะ...ให้หว้าอยู่ด้วย
หว้าไม่อยากไปไหนอีกแล้ว นะคะพี่ต้น”
ล�ำคอต้นกล้าแห้งผาก สงสารน้องสาวใจแทบขาด อาการ
เหมือนเด็กขาดความอบอุ่นนี้จะก�ำเริบขึ้นมาทุกครั้งที่วาปีกลับมา
บ้านช่วงปิดเทอมใหญ่แล้วต้องกลับไปเรียนต่อ เมื่อยังเด็ก วาปีเคย
พยายามต่อรอง ขอเรียนมัธยมปลายในโรงเรียนประจ�ำจังหวัด ให้เธอ
อยู่ประจ�ำก็ได้ แต่ขอกลับบ้านทุกเสาร์-อาทิตย์ ทว่าเธอก็ไม่เคยได้รับ
ในสิ่งที่เธอเรียกร้อง เพราะช่วงนั้นงานที่สวนยุ่งมาก ทั้งอาคมและ
ต้นกล้าเหนื่อยสายตัวแทบขาดทุกวัน สองหนุ่มรู้ดีว่าไม่มีวันเลี้ยงวาปี
ได้จึงตัดใจส่งไปอยู่โรงเรียนประจ�ำไกลๆ ซะ เพื่อจะได้ไม่พะวักพะวน
และมีสมาธิในการท�ำงานเต็มที่
สองหนุ่มไม่รู้ว่าสิง่ ทีพ่ วกเขาคิดว่าดีแล้วจะก่อให้เกิดแผลขึน้ ใน
หัวใจของสาวน้อย การถูกปฏิเสธท�ำให้วาปีคิดว่าไม่มีใครรักและ
ต้องการเธออย่างแท้จริง
ต้นกล้าอยากมอบความรักให้เธอ ให้มากๆ ให้สมกับทีน่ ้องสาว
คนนี้ไม่เคยได้จากพี่ชายที่ไม่เอาไหน แต่สถานการณ์อันตรายแบบนี้
ความรักความเป็นห่วงยิ่งบอกให้เขาผลักไสเธอไปให้ไกลๆ อีกครั้ง
“หว้าจ�ำเอาไว้นะว่าค�ำว่ารักและหวังดีทอี่ อกจากปากพี่ มันเป็น
ความรู้สกึ ในใจของพี่จริงๆ พี่รักหว้าจริงๆ ห่วงหว้าจริงๆ พี่ถึงได้อยาก
ให้หว้าไปเรียนต่อ”
วาปีเงยหน้าเปรอะน�้ำตาขึ้นมองพี่ชายแล้วสะอื้นฮัก ต้นกล้า
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จ�ำต้องทอดสายตาไปทางอืน่ ไปให้ไกลจากภาพทีก่ รีดหัวใจเขา “หว้า
อยากเปิดโรงเรียนอนุบาลไม่ใช่เหรอ คนที่จะเป็นอาจารย์ใหญ่ เป็น
ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนได้ต้องมีความรู้ มีความสามารถที่ทุกคนยอมรับ
อีกทั้งยังต้องมีบุคลิกเป็นผู้ใหญ่ พ่อแม่ผู้ปกครองเด็กจะได้เชื่อถือ แต่
ดูหว้าสิ หว้ายังร้องไห้งอแงเป็นเด็กๆ อะไรก็ไม่รู้ แบบนี้ใครเขาจะกล้า
ฝากลูกให้หว้าดูแล”
เสียงนุ่มๆ ประโยคที่ล้วนแล้วแต่มีเหตุมีผลคงเข้าไปรักษา
เยียวยาจิตใจของวาปีได้แน่ ถ้าเพียง...ถ้าเพียงพีช่ ายจะไม่หลบตาเธอ
คนพูดจริงเขาหลบตากันเหรอ ไม่หรอก มีแต่คนโกหกเท่านัน้ ทีไ่ ม่ยอม
สบตาคู่สนทนา
เพราะคิดในแง่ร้ายแบบนั้นวาปีจึงยิ่งร้องไห้กระซิก แต่เธอไม่
ขอร้อง ไม่อ้อนวอนพี่ชายอีกแล้ว ประสบการณ์ที่ผ่านมาบอกเธอ ลง
ว่าพี่ชายตกลงใจท�ำอะไร ไม่มีเสียละที่เขาจะยอมผ่อนผัน ในเมื่อเขา
ต้องการผลักไสเธอออกไปจากชีวติ เขา...เขาก็ต้องท�ำ และท�ำได้แน่
มือทั้งสองที่เกาะแผ่นหลังพี่ชายอยู่จู่ๆ ก็คล้ายกับหมดเรี่ยว
หมดแรง มันตกลงมา พร้อมกับเสียงสะอื้นที่ค่อยๆ ขาดหาย
นัน่ เป็นกิรยิ าของคนหมดแรงใจ แต่ดเู หมือนต้นกล้าจะไม่ได้คดิ
แบบนั้น เขากลับเห็นว่าการที่น้องหยุดร้องไห้แล้วเป็นเครื่องหมายว่า
เธอยอม เธอเข้าใจแล้ว เขาจึงยกมือขึ้นลูบศีรษะเธอเบาๆ
“เด็กดีของพี่ เชื่อพี่นะ อังกฤษน่ะน่าอยู่จะตาย เมืองเขาสวย
สะอาด มหาวิทยาลัยที่พเี่ ลือกเอาไว้ให้ก็น่าอยู่น่าเรียน...”
วาปีไม่คดิ จะฟังพีช่ ายพูดให้จบ ทุกสิง่ ทีพ่ หี่ ามาให้เธอ เธอรูด้ วี า่
มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะหาได้เสมอ แต่พี่ไม่ได้รู้เลยว่าสิ่งที่น้อง
ต้องการจริงๆ คืออะไรกันแน่ วัตถุหรือสิ่งของไม่ได้ท�ำให้เธอยินดีเท่า
การที่เขากอดเธอแน่นๆ หนึ่งครั้งด้วยซ�้ำไป
“ค่ะ หว้าทราบแล้ว พี่ต้นจะให้หว้าไปเมื่อไหร่คะ”
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พอเห็นน้องยอมรับการตัดสินใจของตนแล้ว ต้นกล้าก็ดงึ สายตา
กลับมามองน้องสาวที่ขยับออกไปจากพุงเขาแล้วพยายามเช็ดน�้ำตา
ออกจากใบหน้าด้วยมือของเธอเอง “อีก...สอง...เดือน” เพราะความ
ใจอ่อน เพราะความสงสารน้องแท้ๆ ถึงได้ทำ� ให้เวลาสองสัปดาห์กลาย
เป็นสองเดือน
ต้นกล้าถอนหายใจยาวเมือ่ คิดว่าความสงสารของเขาอาจท�ำให้
เกิดเรื่องได้ สองเดือนต่อจากนี้เขาคงต้องคอยดูแลน้องสาวคนเดียว
อย่างใกล้ชดิ
เขารักเธอขนาดนี้...แต่เธอคงไม่รู้เลยสินะ
ต�ำแหน่งงานทีแ่ ดนไกลได้รบั ช่างเป็นต�ำแหน่งทีไ่ ม่เหมาะสม
กับเขาเอาเสียเลย ปกติแล้วเขาชอบท�ำงานที่ใช้ร่างกายอันแข็งแกร่ง
ซึง่ ฝึกฝนมาเป็นอย่างดีของตนเอง หรือไม่ อย่างน้อยก็ทำ� งานทีใ่ ช้สมอง
อย่างเช่นการวางแผน แต่นี่...มือที่ถือไม้กวาดทางมะพร้าวขยับไปมา
กวาดเศษใบไม้แห้งที่ร่วงหล่นลงมาจากต้นพร้อมกวาดตามองทั่ว
บริเวณไปด้วย
หากไม่มองว่าต�ำแหน่งภารโรงนั้นแสนจะต�่ำต้อย แดนไกลซึ่ง
ยืนอยู่ในต�ำแหน่งที่มองเห็นทั้งส�ำนักงานใหญ่และบ้านที่น้องเขาเป็น
คนปรับปรุงชัดเจน ก็คิดว่าต�ำแหน่งนี้ก็เข้าทีเหมือนกัน
ต�ำแหน่งภารโรงคอยรับใช้เบ็ดเตล็ดไม่มงี านทีต่ อ้ งท�ำเป็นประจ�ำ
ท�ำให้ช่วงเช้าเขาได้แต่เดินไปเดินมาภายในส�ำนักงานใหญ่เพื่อขนถัง
น�้ำดื่มที่มาส่งแต่เช้าเข้าไปเปลี่ยนกับถังเก่า เก็บเศษกระดาษที่อยู่ใน
ถังของพนักงานทัง้ หลายมาทิง้ และเดินไปซือ้ ขนมนมเนยตามแต่สาวๆ
ที่ชอบกินจุบกินจิบจะสั่ง พอบ่ายคล้อย หลังไม่มีงานในส�ำนักงานให้
ท�ำแล้วเขาก็ถูกสั่งให้มาท�ำความสะอาดรอบๆ ส�ำนักงาน
กวาดไปกวาดมา แดนไกลซึ่งค่อยๆ เดินห่างจากส�ำนักงาน
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มากขึ้นเรื่อยๆ ก็มายืนอยู่ในท�ำเลที่เหมาะเจาะ
ดวงตาสีเทาเมือ่ ต้องแสงแดดทอดมองบ้านทีม่ องจากตรงนีไ้ ม่มี
ดงไม้บดบังสายตา มือทีก่ ำ� ด้ามไม้กวาดบีบแน่น เมือ่ ทอดสายตามอง
ไปแล้วพบว่าบ้านขนาดกะทัดรัดนั้นน่ารักน่าอยู่ขนาดไหน
บ้านที่น้องสาวเขาคิดจะปรับปรุงเป็นเรือนหอของเธอกับไอ้
ผู้ชายทุเรศเป็นเรือนไม้โบราณหลังไม่ใหญ่ไม่โตนัก หนุ่มลูกครึ่งแบบ
แดนไกลไม่ทราบเหมือนกันว่าเรียกว่าทรงอะไร เอาเป็นว่าเป็นเรือนไม้
สองชั้น มีจ่วั หลายจั่ว ซึ่งตามจั่วฉลุลายเหมือนผ้าลูกไม้
หน้าต่างบางบานเปิดออก ดวงตาสีเทาเห็นผ้าม่านสีขาวไหวไป
ตามแรงลม เสียดายนักทีอ่ ยูไ่ กลเกินไป ในมือก็ไม่มกี ล้องส่องทางไกล
จึงมองไม่เห็นว่าภายในบ้านนัน้ ตกแต่งอย่างไร มีอะไรวางไว้ทไี่ หนบ้าง
กระนั้นด้วยสายตาของทหารเก่า แดนไกลจึงยังมองไปทั่วๆ จนเห็น...
ว่ามีใครคนหนึ่งยืนอิงกรอบหน้าต่างอยู่ที่ชั้นสองของบ้าน
ผู้หญิง...แม้เขาจะอยู่ไกลขนาดนี้ แต่ยังพอเดาได้ว่าคนที่ยืนอยู่
ที่หน้าต่างนั้นต้องเป็นผู้หญิง และหากให้เดา ผู้หญิงคนนั้นต้องเป็น
สาวน้อยคนนั้น คนที่มีไอ้ชั่วเป็นพี่ชาย!
ทันทีทคี่ ดิ ถึงเธอคนนัน้ ดวงตาคูง่ ามคูห่ นึง่ ก็กระจ่างชัดอยูใ่ นใจ
จนน่าประหลาด ทัง้ ๆ ทีแ่ ดนไกลพยายามแล้วทีจ่ ะไม่มองหน้าใคร แต่
เขายังจ�ำใบหน้าน่ารักของผูห้ ญิงคนนัน้ ได้ และยังจ�ำดวงตาเศร้าๆ ของ
เธอได้ขึ้นใจ
ไม่รู้ท�ำไมมุมปากของเขาถึงได้ยกขึ้นมา แต่พอเขารู้ตัวก็รีบกด
มุมปากลง ดวงตาที่มองไปยังบ้านหลังนั้น ผู้หญิงคนนั้น เมินกลับมา
มองกองใบไม้แห้ง จากนั้นภารโรงคนใหม่ก็กวาดใบไม้ต่อ
“กวาดตั้งนานแล้ว สะอาดหมดแล้ว หยุดได้แล้วละ”
เสียงห้ามนั้นท�ำให้แดนไกลที่แสดงเป็นคนสติปัญญาต�่ำกว่า
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ปกติหนั กลับมามองเจ้าของเสียง เอาจริงๆ เขารูน้ านแล้วว่าเธอเดินมา
เสียงฝีเท้าเธอนั้นอาจไม่ดังนัก แต่มันดังพอจะท�ำให้ทหารเก่าที่ต้อง
ระแวดระวังเวลาท�ำภารกิจอย่างเขามีเวลาเสแสร้งแสดงให้เหมือน
คนผิดปกติ
ดังนั้นวาปีจงึ เห็นว่านายแดนหันมายิ้มกว้างให้เธอ รอยยิ้มของ
เขาเป็นรอยยิม้ ทีส่ ดใสเหมือนเด็กๆ รอยยิม้ เช่นนัน้ ท�ำให้เธออดยิม้ ตาม
ไม่ได้ท้งั ที่จริงๆ แล้วใจเธอก�ำลังร้องไห้
“เป็นยังไงบ้าง งานล�ำบากรึเปล่า” หญิงสาวทีก่ ำ� ลังเหงาทักไป
ตามเรื่องตามราว ไม่ได้ใส่ใจอะไรนัก
แดนไกลส่ายหน้าก่อนตอบ “สนุกดี ชอบ” แล้วก็กวาดพื้นที่
สะอาดแล้วต่อ
เห็นแล้ววาปีกท็ งั้ เอ็นดู ทัง้ สงสารจนต้องสัง่ อีกรอบ “มันสะอาด
แล้ว ไม่ต้องกวาดแล้วละ”
“แต่พี่เขายังไม่ได้บอกให้หยุด” แดนไกลท�ำเซ่อ ท�ำหน้าโง่ๆ
เอียงคอมองน้องศัตรูที่มองเขาด้วยสายตาอ่อนโยน
สายตาที่บอกว่าเธอสงสารเขากระแทกใจแดนไกลพอสมควร
จนเขาต้องหลุบตาลงมองด้ามไม้กวาดในมือ
“แต่ฉันบอกให้หยุดก็หยุดเถอะ นี่ใกล้เวลากินข้าวเที่ยงแล้ว
จ�ำได้ไหมว่าโรงอาหารไปทางไหน”
แดนไกลพยักหน้าแล้วชี้ไปทางด้านหลัง
“ไปรอทีโ่ รงอาหารเถอะ ต่อไปถ้าท�ำงานเสร็จแล้วจะพักบ้างก็ได้
นะ กวาดสะอาดแล้วก็หยุด ไม่จำ� เป็นต้องกวาดต่อจนให้มใี ครมาบอก
ให้หยุดหรอก เข้าใจไหม”
ไม่มีค�ำตอบออกมาจากปากผู้ชายร่างยักษ์ แต่สมองเท่าเด็ก
ไม่กี่ขวบ
สอนไปแล้ว แต่ดเู หมือนคนรับสารจะไม่เข้าใจ วาปียมิ้ บางๆ หัน
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หลังให้แดนไกลแล้วมองไปยังบ้านของตนเอง บ้าน...ที่เธอปรารถนา
จะอยู่ แต่กลับไม่ได้รับอนุญาตให้อยู่
ดวงตาหญิงสาวมีหยาดน�ำ้ คลอเกินปกติเล็กน้อย เสียงก็ออกจะ
สัน่ อยูบ่ า้ งเมือ่ พึมพ�ำ “เป็นแบบเธอก็ดนี ะ ไม่ตอ้ งรับต้องรูอ้ ะไร มีความ
สุขไปวันๆ”
แน่นอนว่าแดนไกลจับความเศร้าในน�้ำเสียงเธอได้ กระนั้นเขา
ก็ท�ำอะไรไม่ได้ และไม่คิดจะท�ำด้วย เขายังหลุบตามองพื้น รอจน
กระทัง่ เสียงฝีเท้าของหญิงสาวเริม่ ห่างออกไปแล้วจึงได้เงยหน้าขึน้ มอง
คนที่เดินจากไป
เพราะคัดค้านพีช่ ายไม่ได้ วาปีจงึ ต้องตระเตรียมเรือ่ งไปเรียน
ต่อ ส่วนเรื่องที่อยู่ในอังกฤษมีคนจัดการให้ เรื่องมหาวิทยาลัยก็ติดต่อ
เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้เรื่องส�ำคัญที่ต้องตระเตรียมเหลือเพียงแค่เรื่อง
เสื้อผ้า สมัยเธอเรียนมัธยมปลายเคยไปซัมเมอร์ที่อังกฤษมาแล้ว จึง
พอรู้ว่าการจะไปอยู่อังกฤษแบบอยู่ยาวนั้นต้องใช้อะไรบ้าง
รายการเสือ้ ผ้าทีต่ อ้ งการยาวเป็นหางว่าว ผูห้ ญิงส่วนมากมักจะ
สนุกไปกับการชอปปิงเสื้อผ้า ของใช้ ของสวยงาม จริงๆ วาปีก็เคย
สนุกกับการซือ้ เสือ้ ผ้า แต่ตอนนีเ้ ธอไม่ได้อยูใ่ นอารมณ์นนั้ จึงตัดสินใจ
เลือกซื้อเสื้อผ้าจากร้านออนไลน์เอา
ซื้อมาแล้วก็ไม่ลอง ปล่อยให้มันอยู่ในถุง ในกล่อง จนห้องของ
เธอเต็มไปด้วยพัสดุที่ยังไม่ได้แกะ
หญิงสาวเงียบขึ้นทุกวันๆ และหากไม่ใช่เวลากินข้าว พี่กับอา
แทบจะไม่เห็นเธอเลยด้วยซ�ำ้ ชายทัง้ สองเคยปรึกษากันเรือ่ งนีแ้ ล้ว และ
เห็นพ้องต้องกันว่านี่คงเป็นการประท้วงในแบบของวาปี
และเพราะพวกผู้ชายรู้ทันวาปีนี่เองจึงไม่มีใครง้อเธอ ไม่มีใคร
เห็นใจเธอ ซึ่งการกระท�ำเช่นนี้ยิ่งท�ำให้วาปีเจ็บมากขึ้นไปอีก เพราะ
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เจ็บ เพราะต้องการประชด วาปีจงึ ท�ำเรือ่ งทีพ่ ชี่ ายห้าม เธอหยิบกุญแจ
รถแล้วขับออกไปข้างนอกคนเดียว
สถานที่ที่เธอไปคือห้างสรรพสินค้าแห่งเดียวของจังหวัด เธอ
เลือกระบายอารมณ์ด้วยการซื้อของ ซื้อโดยรูดบัตรเครดิตของพี่ชาย
ทว่า...การประชดแบบนี้หาได้ท�ำให้เธอสบายใจขึ้นเลยแม้แต่น้อย
สุดท้ายหญิงสาวก็มานัง่ อยูใ่ นร้านกาแฟสุดหรู นัง่ มองแก้วกาแฟ
ทีไ่ ม่พร่องไปเลยแม้แต่นอ้ ยเหมือนมันเป็นสิง่ ทีน่ า่ สนใจมากทีส่ ดุ ในโลก
เธอไม่รวู้ า่ นัง่ อยูน่ านแค่ไหน แต่มารูต้ วั ว่าตกเป็นเป้าสายตาของ
ใครบางคนก็เมือ่ ใครคนนัน้ นัง่ ลงบนโซฟาข้างเธอ โอบแขนรอบไหล่เธอ
แล้วทักทายราวกับเขาและเธอสนิทสนมกันอย่างยิ่ง
“ดูเหมือนว่าวันนีจ้ ะเป็นวันดีของพี่ เพราะพีไ่ ด้มาเจอนางฟ้าของ
พี่ที่นี่”
วาปีขนลุกทัง้ เพราะถ้อยค�ำหวานเลีย่ นและเพราะกิรยิ าลามปาม
ของผู้ชายที่เธอไม่ได้อยากรู้จัก ไม่ได้อยากเจอสักเท่าไร หญิงสาวรีบ
แกะมือที่จับไหล่เธอเอาไว้แล้วขยับตัวออกห่างจากทัตพล ลูกชาย
นักการเมืองคนดังประจ�ำจังหวัด
ทัตพลยอมให้วาปีแกะมือเขาออก เพื่อที่เขาจะได้น�ำมือข้างนั้น
มาวางบนเบาะ หลังบั้นท้ายของหญิงสาว เพียงแค่ได้ฉวยโอกาสกับ
เธอนิดๆ หน่อยๆ แค่นี้ทัตพลก็มีความสุขแล้ว สุขโดยที่ไม่ได้ดูหน้า
ฝ่ายหญิงเลยว่ารังเกียจเขาขนาดไหน
ในมุมมองของทัตพล การที่เขาสนใจเธอ ตามจีบเธออย่างเปิด
เผยมาหลายเดือนคือโชคดีของเธอ และการที่เธอเฝ้าหนี เฝ้าปฏิเสธ
เขาน่าจะเป็นเพราะ...เธอโง่!
“ไปยังไงมายังไงจ๊ะ มาซื้อของเหรอ โอ้โห ซื้อมาเยอะแยะเลย
นะ อะไรบ้างฮึ”
มันน่าเกลียดที่คนซึ่งรู้จักกันแค่ผิวเผินจะมาเปิดถุงใส่ของของ
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คนอื่นดูว่ามีอะไรอยู่ในนั้น วาปีนึกอยากด่าผู้ชายคนนี้เหลือเกิน แต่
เธอด่าใครเป็นเสียที่ไหน ดังนั้นสิ่งที่เธอท�ำได้คือดึงถุงที่ทัตพลวางเอา
ไว้บนตักกลับมาแล้วพูดเสียงเย็นใส่
“นี่เป็นของส่วนตัวนะคะ”
ทันทีที่ได้ยินเสียงวาปี ทัตพลก็หัวเราะ “ลูกหว้าพูดกับพี่แล้ว
เสียงลูกหว้ายังหวานเหมือนเดิมเลยนะจ๊ะ”
คนหน้าทน! วาปีอยากกรีดเสียงใส่เขานัก ทว่าที่ท�ำได้คือรีบ
รวบรวมถุงสารพันมาถือไว้แล้วลุกขึน้ จากโซฟา “ขอโทษนะคะ ฉันต้อง
กลับบ้านแล้ว”
ผู้ที่นั่งขวางทางเธออยู่นอกจากจะไม่ลุกเปิดทางให้เธอแล้ว ยัง
ตวัดเท้าขึ้นมาไขว่ห้างแล้วยิ้มให้อีก
รอยยิม้ ของเขาบอกชัดว่าหากเขาไม่ยนิ ยอม เธอจะไปไหนไม่ได้
มาถึงตอนนี้ค�ำเตือนของพี่ชายที่ให้เธอระวังตัว ไปไหนมาไหน
ให้พาคนไปด้วยลอยวนเวียนอยู่ในสมอง แต่การนึกถึงความผิดพลาด
ตอนนี้ไม่มีประโยชน์อะไร ที่เธอต้องคิดให้ออกก็คือ จะท�ำอย่างไรจึง
จะกลับไปที่รถได้ต่างหาก
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