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ค�ำน�ำนักเขียน

นี่ไง...ใช่รกั คอืนวนยิายเล่มแรกในซรีส์ี ‘ตรงนี้...ที่รกั’ ซึ่งเป็นเล่ม
ที่ห้าของนามปากกา ‘เมญาณ’ี ความจรงิผู้เขยีนอยากเขยีนซรีสี์นี้ก่อนซรีสี์ 

‘ร้อยใจให้รกั’ แต่เนื่องจากว่ายงัเรยีบเรยีงเรื่องราวที่อยากจะเขยีนได้ไม่ดพีอ 

ดงันั้นหลงัจากปิดซรีสี์ของสี่เสอืจงึเริ่มวางแผนการเขยีนอย่างจรงิจงั

พันตรีชนม์ภูมิ คือผู้ชายในฝันที่ผู้เขียนมีภาพอยู่ในจินตนาการมา

นาน และด้วยความที่ตวัเองชื่นชอบผู้ชายในเครื่องแบบเป็นทุนเดมิอยู่แล้ว 

ดังนั้นพี่ภูมิขาในเรื่องจึงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนายทหารสายบู๊ผู้มาก

ฝีมอื แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นหน่วยงานของชนม์ภมูแิละเพื่อนสนทิในเรื่องไม่มอียู่จรงิ 

เป็นเพยีงหน่วยงานที่ผู้เขยีนสมมุตขิึ้นตามจนิตนาการเท่านั้น

เพชรลดา คือตัวแทนของสาวน้อยช่างจ�านรรจา ที่การกระท�าและ

ความรู้สึกเป็นไปในทิศทางเดียวกันเสมอ ซึ่งพระนางคู่นี้มีความแตกต่างที่

ลงตวั ในขณะที่ชนม์ภูมพิูดน้อย เพชรลดากส็ามารถสรรหาเรื่องราวต่างๆ 

มาจ้อได้ทั้งวนั ชนม์ภมูเิป็นคนไว้ใจคนยาก ในขณะที่เพชรลดายนิดใีนทกุๆ 

มิตรภาพที่ผ่านเข้ามา ชนม์ภูมิแสดงความรู้สึกไม่เก่ง ในขณะที่เพชรลดา



ชดัเจนกบัความรู้สกึของตวัเองเกนิร้อยเปอร์เซน็ต์ 

กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่เมตตาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆ 

ให้ผูเ้ขยีนสามารถน�ามาต่อยอดจนิตนาการถ่ายทอดเป็นเรื่องราวการท�างาน

ของชนม์ภมูแิละทมีได้ ขอบคณุ บก.พี่สาว บก.พี่หน่า ที่ช่วยแนะน�าให้สอด

แทรกสถานที่ท่องเที่ยวในจงัหวดัน่าน ซึ่งเป็นจงัหวดับ้านเกดิของผูเ้ขยีนเอง 

ดงันั้นการเขยีนนวนยิายเรื่องนี้จงึเป็นการเขยีนไป นอนน�้าตาคลอคดิถงึบ้าน

ไป และคาดหวงัเอาไว้ลกึๆ ว่านกัอ่านทกุท่านจะชื่นชอบความโรแมนตกิของ

สถานที่ต่างๆ ที่ชนม์ภูมิพาเพชรลดาไปเที่ยว ขอบคุณ บก.พี่นุ้ยที่ช่วย

แนะน�าและอีดิตนวนิยายเล่มนี้จนสละสลวยสมบูรณ์แบบพร้อมปรากฏตัว

ต่อสาธารณชน

ซรีสี์ ‘ตรงนี้...ที่รกั’  มทีั้งหมดสามเรื่อง ได้แก่ นี่ไง...ใช่รกั,ไม่สิ้น...

สุดรกั และแผนรบ...สยบรกั ขอบคุณนกัอ่านทุกท่านที่ให้ก�าลงัใจเสมอมา 

ขอฝากซรีสี์สองทหารหนึ่งต�ารวจไว้ในอ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะคะ

        ขอบคณุจากใจ





“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”



ท่ามกลางสายลมที่พดัเอื่อยหยอกเอนิกบัหยาดน�้าค้างที่พร่างพรม
ยอดไม้ใบหญ้าในคนืข้างแรมอนัเงยีบสงดั เสยีงนกเค้าแมวที่ตปีีกออกหากนิ

บนิโฉบเกาะเกี่ยวกิ่งไม้ที่แผ่กิ่งก้านปกคลุมทั่วอาณาบรเิวณ แสงจนัทร์สลวั

สาดสะท้อนกรวดหนิน้อยใหญ่บนหนทางอนัขรขุระที่ไม่เอื้อต่อการคมนาคม

เลยแม้แต่น้อย ทว่าภายใต้ร่มเงามดืครึ้มบดบงัทศันวสิยัการมองเหน็นั้นยงั

มีคนกลุ ่มหนึ่งเคลื่อนไหวอย่างแผ่วเบามุ ่งหน้าไปยังบ้านหลังหรูที่ตั้ง

ตระหง่านอยู่ท่ามกลางป่าเขาล�าเนาไพร สิ่งปลูกสร้างที่ไม่สมควรมอีย่างยิ่ง

ภายในอุทยานแห่งชาตเิช่นนี้ และไม่อาจทราบได้เช่นกนัว่าบ้านหลงัดงักล่าว

หลุดรอดสายตาเจ้าหน้าที่ที่รบัผดิชอบได้อย่างไร

ร่างสูงใหญ่ร่วมหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเซนติเมตรในชุดเขียวลายพราง

ยกมอืขึ้นส่งสญัญาณให้เพื่อนร่วมทมีรายอื่นหยุดเคลื่อนไหว ก่อนที่จะพยกั

หน้าส่งสัญญาณกับชายหนุ่มในชุดเครื่องแบบและอ�าพรางใบหน้าเช่น

เดยีวกนั ให้ก้าวเข้าประชดิก�าแพงรั้ว ก่อนจะปีนข้ามเข้าไปด้านในด้วยความ

คล่องแคล่วว่องไว ซึ่งนั่นบ่งบอกได้ว่าทั้งสองได้รบัการฝึกฝนมาเป็นอย่างดี

๑
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“พรุ่งนี้ท่านจะส่งคนมารับเราข้ามไปฝั่งโน้นครับนาย” ชายร่างผอม

รายงานหลงัจากอ่านข้อความที่ส่งผ่านมาทางระบบเชื่อมต่อแบบไร้สาย

“อมื ด ีอั๊วเบื่อที่จะอุดอู้อยู่ในป่านี่เตม็ทนแล้ว” ชายร่างกลมที่นั่งอยู่

บนโซฟาหลุยส์ตอบ พลางยกแก้วทรงสี่เหลี่ยมที่บรรจุน�้าสีอ�าพันขึ้นมาจิบ

แล้วจงึถามต่อ

“แล้วนี่ไอ้ชดัหายไปไหน” 

“เดนิตรวจรอบบ้านอยู่ครบันาย” ชายร่างผอมตอบ

บทสนทนาที่ดงัแว่วออกมาจากตวับ้านด�าเนนิต่อไปเรื่อยๆ ในขณะที่

ชุดเคลื่อนที่ที่หยดุรอด้านนอกรั้ว เริ่มกระจายปีนเข้ามาด้านในทั้งสี่ทศิ ทั้งนี้

ยังมีชุดเฝ้าระวังซุ่มอยู่ด้านนอกอีกหนึ่งชุดที่เตรียมพร้อมเข้าสนับสนุนหาก

มเีหตุการณ์ฉุกเฉนิ

“เฮ้ย!” เสยีงตะโกนดงัมาจากข้างบ้านฝ่ังขวา และตามมาด้วยเสยีงดงั

จากปลายกระบอกปืนสดี�าหลายนดั

ปัง! ปัง! ปัง!

เสยีงกมัปนาทข้างบ้านฉดุให้บทสนทนาของชายอ้วนผอมด้านในบ้าน

หยุดชะงัก ทั้งสองคว้าอาวุธคู่กายออกมาถือในท่าพร้อมรบแล้วก้าวเข้าหา 

ที่ก�าบงัอย่างรวดเรว็

“บ้าเอ๊ย!” ชายร่างกลมสบถ “ท�าอะไรสกัอย่างสวิะไอ้วฒุ ิมงึจะรอให้

โดนจบัเข้าคุกหรอืโดนยงิตายเป็นผเีฝ้าป่าอยู่ที่นี่ก่อนหรอืไง”

“ไปทางหลงับ้านดกีว่าครบันาย” ชายร่างผอมนามวุฒกิล่าว ก่อนจะ

พยกัหน้าเรยีกผู้เป็นนายให้ขยบัตวัตาม

ทางฝั่งนักรบในชุดลายพรางถึงแม้นจะได้ยินเสียงลั่นไกยิงกระสุน 

ทว่าทุกชีวิตยังคงสงบนิ่งและด�าเนินแผนการตามที่วางไว้แต่แรก ด้วยสติ

ตระหนกัรู้เพยีงอย่างเดยีวว่าภารกจิที่ได้รบัมอบหมายนั้นต้องส�าเรจ็

“แกแน่ใจนะว่าประตูหลงับ้านจะไม่มพีวกนั้นซุ่มอยู่” อทิธ ิพ่อค้ายา

เสพตดิรายใหญ่ที่หนกีารจบักมุมากบดานอยูใ่นบ้านพกัตากอากาศที่ลกัลอบ
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สร้างเอาไว้ติดกับแถบชายแดนทางด้านทิศตะวันตกของประเทศ เอ่ยกับ

มอืขวาคนสนทิ

วุฒสิ่ายหน้าไปมาช้าๆ ก่อนตอบ “เราไม่มทีางเลอืก ไม่รู้ว่าพวกมนั

มากนักี่คน แล้วเป็นกลุ่มไหนถงึตามกลิ่นมาไวขนาดนี้” 

อทิธหิน้าแดงด้วยความโมโห เพราะการหนมีาซ่อนตวัในที่แห่งนี้พวก

ตนวางแผนอย่างรดักมุ และเตรยีมจะข้ามชายแดนไปใช้ชวีติอย่างสขุสบาย

กับนายใหญ่พรุ่งนี้อยู่แล้ว เหตุใดแผนลับรวมถึงสถานที่ซ่อนตัวอันลึกลับ 

ที่ทมีงานเคยใช้เป็นที่ลี้ภยัมายาวนาน จงึมคีนนอกเข้ามาถงึได้ง่ายดายและ

เงยีบเชยีบถงึเพยีงนี้

“เกลือเป็นหนอน ใครวะ อย่าให้กูรู้นะมึง กูไม่เลี้ยงไว้แน่” อิทธิ

ผรุสวาทและคาดโทษทั้งที่ตัวเองยังตกที่นั่งล�าบาก ก่อนจะตัดสินใจส่ง

สญัญาณให้คนสนทิหยุดอยู่กบัที่และเปลี่ยนแผน 

เสยีงขลกุขลกัทางฝ่ังประตหูลงับ้านด้านในเป็นสญัญาณให้สองนกัรบ

ที่ปีนเข้ามาเป็นคู่แรกเตรยีมตั้งรบั ถงึแม้นทั้งคู่จะยนืกนัคนละข้างของขอบ

ประตูและไม่สามารถสื่อสารกันเป็นค�าพูดก็ตาม แต่กระนั้นยุทธวิธีที่ได้

ฝึกฝนมากท็�าให้ชายในชุดลายพรางทั้งสองฝั่งเป็นน�้าหนึ่งใจเดยีวกนั

อีกฝั่งหนึ่งของประตูวุฒิก�าปืนพกในมือเอาไว้มั่น พลางเอี้ยวตัวหัน

ไปรบัค�าสั่งจากผู้เป็นนาย 

“กูว่าพวกมันล้อมไว้หมดแล้ว มึงตามกูมา” อิทธิว่า พลางหมุนตัว

กลบั ก้าวขาขึ้นไปยงัชั้นสองอย่างแผ่วเบา ครั้นเมื่อขึ้นมาถงึชั้นสองแล้วจงึ

พยกัพเยดิให้คนสนทิเปิดหบีเพื่อหยบิอุปกรณ์ส�าคญัออกมา 

วุฒิยกยิ้มมุมปากอย่างเจ้าเล่ห์ ก่อนจะย่อตัวกระถดเข้าไปชิดขอบ

หน้าต่างเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่อยู่ด้านนอกเห็นเงาของตน จากนั้นจึงค่อยๆ 

ยืดตัวขึ้นใช้ผ้าม่านอ�าพรางร่างทอดสายตาส�ารวจบริเวณข้างบ้านด้วยแสง

สว่างเดยีวที่มนีั่นคอืแสงจนัทร์ และสิ่งแรกที่กระทบดวงตาคู่คมกค็อืร่างไร้

วญิญาณของชดันอนแผ่หลาอยู่บนสนามหญ้า 
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วฒุกิระแทกลมหายใจพยายามสอดส่ายสายตามองหาสิ่งมชีวีติอื่นที่

หลบซ่อนอยู่ แต่ไม่ว่าจะพยายามเพ่งพนิจิสกัเพยีงใดกไ็ม่สามารถมองเหน็

ร่างของผู้บุกรุกได้ ชายหนุ่มหันกลับไปรายงานผู้เป็นนายผ่านทางสายตา 

อทิธพิยกัหน้ารบัทราบก่อนจะส่งสญัญาณให้รุก

วฒุค่ิอยๆ เอื้อมมอืออกไปเปิดหน้าต่างอย่างเชื่องช้าและแผ่วเบา จาก

นั้นจึงดึงสลักเจ้าอุปกรณ์ในมือออกแล้วปาเจ้าลูกกลมๆ ออกไปเต็มแรง

เหวี่ยง

ตู้ม! ตู้ม! ตู้ม! 

เสยีงระเบดิลูกแล้วลูกเล่าที่ถูกเหวี่ยงลงมาจากบรเิวณชั้นสอง ท�าให้

สองนักรบที่อยู่ฝั่งประตูหลังบ้านตัดสินใจสะเดาะกุญแจเข้าไปด้านในด้วย

ความช�านาญ ซึ่งเป็นจงัหวะเดยีวกนักบัที่ประตูหน้าบ้านถูกเปิดออกพร้อม

กบัการปรากฏตวัของอกีสองนกัรบผูท้ี่มาจากหน่วยเดยีวกนั ทั้งสี่พยกัหน้า

ให้กนัแล้วค่อยๆ ก้าวขึ้นบนัไดด้วยความระมดัระวงั

ในจังหวะที่อิทธิและวุฒิก�าลังมัวเมาอยู่กับการปาระเบิดและสาด

กระสนุลงไปด้านล่างอย่างบ้าคลั่งจนหลงลมืระแวดระวงัด้านหลงัของตนนั้น 

จงึเป็นการเปิดโอกาสให้นกัรบทั้งสี่นายเข้าถงึตวัได้อย่างง่ายดาย 

วุฒิเป็นคนแรกที่สัมผัสได้ว่าบัดนี้อันตรายได้ย่างเข้ามาใกล้ตนแล้ว 

ชายหนุ่มหันขวับ สาดกระสุนกลับเข้ามาด้านในบ้านอย่างรวดเร็ว และ

เคราะห์ดทีี่นกัรบทั้งสี่กระชากตวัหลบเข้าที่ก�าบงัได้ทนั 

“บ้าเอ๊ย!” อิทธิกระโดดเข้าหาที่ก�าบังพร้อมสบถเสียงในล�าคอ จาก

นั้นจงึระดมสาดกระสุนเข้าใส่ฝ่ายตรงข้ามทนัที

“บ้านมนัผลติลกูปืนขายเองหรอืยงัไงเนี่ย จะยงิอะไรเยอะแยะ” หนึ่ง

ในนกัรบที่ปีนเข้ามาคู่แรกเอ่ยกบัคู่ของตนเสยีงลอดไรฟัน

“ไม่รู้” อกีฝั่งหนึ่งตอบกลบัเสยีงเข้ม

คนถามกลอกตามองร่างสูงสง่าแล้วถอนหายใจ ให้ตายเถอะ นี่

หวัหน้าทมีของพวกตนไม่รู้จกัค�าว่าเล่นมุกเลยหรอือย่างไร และในเมื่อเล่น
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มกุหมายให้คลายเครยีดแล้วแป้ก ดงันั้นจงึตั้งหน้าตั้งตาหาจงัหวะซดักระสนุ

กลบัฝ่ายตรงข้ามดงัเดมิ ในจงัหวะที่เสยีงปืนจากฝ่ังของวฒุขิาดช่วงลง สอง

นกัรบที่อยู่ในจุดใกล้เคยีงกบัชายคนดงักล่าวมากที่สุดจงึตดัสนิใจเข้าชาร์จ

ร่างสูงในชุดลายพรางเตะปลายกระบอกปืนในมอืหนาปลวิตกลงพื้น 

ก่อนจะพุ่งเข้ากดร่างของวุฒลิงกบัพื้น

“เฮ้ย!” คนถูกบุกประชิดตัวร้องเสียงหลง แค่เพียงเสี้ยวนาทีที่ตน

ก�าลงัเปลี่ยนกระสุน กลบัถูกอกีฝ่ายเข้าถงึตวัอย่างง่ายดาย 

อิทธิปรายหางตามองตามเสียงลูกน้องก่อนจะหันปลายกระบอกปืน

หมายจะสาดใส่ชายที่กดร่างของวุฒิเอาไว้กับพื้น ทว่าในจังหวะที่อิทธิเสีย

สมาธิหันปลายกระบอกปืนไปอีกฝั่งนั้น สองนักรบที่รอจังหวะอยู่แล้วก็พุ่ง

เข้าชาร์จอย่างว่องไว

“อย่าคิดต่อสู้อีกเลยคุณอิทธิ คุณหนีไปไหนไม่ได้แล้ว” นักรบชุด

เขยีวกล่าวเสยีงเข้ม

“พวกมงึคดิผดิแล้วที่มางดักบัก ูรบัรองพวกมงึได้เด้งไปอยูช่ายแดน

ตลอดชวีติแน่” อทิธติะคอกอย่างไม่ยอมแพ้

“ห”ึ ทว่าค�าขู่ของอทิธ ิ ไม่อาจสร้างความระคายเคอืงใดให้แก่นกัรบ

ทั้งสี่แม้แต่น้อย คงมแีต่เสยีงแค่นหวัเราะตอบกลบัเพยีงแผ่วเบาเท่านั้น

เสียงปะทะที่เงียบสงบลง คือสัญญาณเรียกให้หน่วยสนับสนุนตาม

เข้าไปสมทบ และเมื่ออทิธแิละวุฒถูิกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นควบคมุตวัเรยีบร้อย

แล้ว นักรบทั้งสี่ที่เป็นทัพหน้าก็ปลีกตัวออกจากพื้นที่ไปอย่างเงียบๆ คด ี

ผูต้้องหาค้ายาเสพตดิรายใหญ่ที่หนกีารจบักมุมาอย่างอกุอาจ ทั้งต่อสูข้ดัขนื 

ท�าร้ายเจ้าพนกังาน จนกระทั่งผูใ้หญ่ในหน่วยต้องเรยีกประชมุและสนธกิ�าลงั

ร่วมกบัหน่วยรบพเิศษฝีมอืดทีี่ขึ้นชื่อเรื่องการรบในระยะประชดิ และผลงาน

ในคืนนี้ก็ประจักษ์แก่สายตาเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายแล้วว่า หน่วยรบพิเศษทีมนี้ 

บ้าบิ่นและกล้าหาญเพยีงใด
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“เสร็จไวกว่าที่คิด” นักรบชุดลายพรางที่คล้ายเป็นหัวหน้าทีมเอ่ยขึ้น
เป็นประโยคแรกหลงัจากเดนิเท้าออกจากพื้นที่มาแล้วร่วมหนึ่งชั่วโมง

“ครบั แต่พวกเรายงัต้องเดนิออกไปอกีเกอืบสองชั่วโมง” หนึ่งในทมี

ตอบ เพราะในช่วงหวัค�่านั้นพวกตนต้องเดนิเท้าเข้าไปยงัจุดที่ผู้ต้องหาซ่อน

ตวัร่วมสามชั่วโมง

“ท�าไมผู้กองนายเสียงหอบขนาดนั้น อย่าบอกนะครับว่าแก่แล้วเลย

เหนื่อยง่าย” นกัรบน�้าเสยีงทะเล้นเอ่ยกระเซ้ารุ่นพี่ของตน

“ทะลึ่งละไอ้กร เดี๋ยวโดนซ่อม” ร้อยเอกธนภทัร หรอืผูก้องนายแยก

เขี้ยวใส่ ร้อยโทรณกร หรอืผูห้มวดกร รุน่น้องร่วมสถาบนั ก่อนจะหนักลบั

ไปสนทนากบัหวัหน้าทมีของตนอกีรอบ 

“พี่ภูมิจะกลับหน่วยพร้อมพวกผมก่อน หรือจะเข้ากรุงเทพฯ เลย

ครบั” 

“กลับหน่วยก่อน พรุ ่งนี้พี่มีเลี้ยงรุ ่นเตรียมทหาร แล้วค่อยเข้า

กรงุเทพฯ มนีดักบัตามวนัมะรนื” พนัตรชีนม์ภมู ิปารวตัร ผู้เป็นหวัหน้าทมี

ตอบ

“น้องตามกลบัมาแล้วหรอืครบั” อกีหนึ่งนกัรบในทมีถาม 

ชนม์ภมูพิยกัหน้ารบัก่อนตอบ “กลบัมาได้สกัพกัแล้วทศ แต่กย็งัดื้อ

เหมอืนเดมิ”

ร้อยโททศทศิ หรอืผูห้มวดทศ พยกัหน้ารบัน้อยๆ ก่อนที่ทั้งสี่จะสาว

เท้าก้าวขาให้ยาวขึ้น เพื่อให้ถงึปลายทางที่รถของหน่วยจอดรออยูใ่ห้ไวที่สดุ

งานเลี้ยงรุน่นกัเรยีนเตรยีมทหารของชนม์ภมูปีินี้จดัขึ้นที่หวัหนิ หลงั
จากเช็กอินเข้าที่พักเรียบร้อย นายทหารหนุ่มจึงลงมาเดินเล่นตามแนว

ชายหาด ชนม์ภูมแิวะทกัทายเพื่อนร่วมรุ่นที่บ้างกค็วงสาวคนรกั บ้างกอ็ุ้ม

ลกูจงูภรรยาที่ก�าลงัตั้งครรภ์มาร่วมงานแล้วส่ายหน้าน้อยๆ ด้วยความที่ตน

เลือกท�างานในหน่วยรบพิเศษและสนุกกับงานที่ได้ใช้สมองและก�าลังไป



เ ม ญ า ณี  l  13

พร้อมๆ กัน ดังนั้นเรื่องคนรักและครอบครัวจึงเป็นสิ่งที่มองข้ามมาโดย

ตลอด ถงึแม้นว่าปีนี้ตนเองจะย่างเข้าสู่ปีที่สามสบิห้าแล้วกต็าม 

“ไอ้ภูม!ิ” 

“เฮ้ย! อย่าเพิ่งคิดสั้นสิวะ เมียยังไม่มีเลย เกิดตายไปแล้วยมบาล

ถามขึ้นมา ตอบไม่ได้อายท่านนะเว้ย” 

ชนม์ภมูหินัขวบัไปมองเจ้าของเสยีงเรยีกทั้งสอง แล้วยกนิ้วขึ้นชี้หน้า

พลางสาวเท้าเข้าไปหา “อย่างกบัแกสองคนมงีั้นแหละ”

“ฉนัไม่รบี” พนัตรนีทธีชัช์ ตอบเป็นคนแรก

“อยู่คนเดียวก็มีความสุขดีอยู่แล้ว ไม่เห็นจะเดือดร้อนอะไร” พัน-

ต�ารวจตรดีนุเดชไหวไหล่ก่อนตอบ

สองนายทหารหนึ่งนายต�ารวจที่โสดสนทิเพยีงสามคนในรุ่นเดนิทอด

น่องปล่อยอารมณ์ไปกบัเสยีงคลื่นและสายลมจนกระทั่งถงึเวลานดั จงึเข้าไป

รวมตวักบัเพื่อนๆ ในห้องจดัเลี้ยง

“ฉนัว่า...มนัแปลกๆ ว่ะ” พนัตรวีชิติ ผู้ที่มบีุตรสาวนั่งอยู่บนตกัเอ่ย

ขึ้นอย่างไม่มปีี่มขีลุ่ย

“อะไรวะ” พนัตรขีจร ผู้ที่มภีรรยาสาวสวยในอ้อมแขนเลกิคิ้วถาม

“กไ็อ้ภูม ิ ไอ้นท ี ไอ้เดช น่ะส ิ พวกมนัสามคนโพรไฟล์ดทีี่สุดในรุ่น 

แต่ท�าไมมนัยงัไม่มเีมยี พวกแกลองคดิหาเหตุผลดูส”ิ วชิติว่า

“กฉ็นัไม่อยากม”ี ชนม์ภูมริ้องขดั

“มแีล้วไม่ได้ดั่งใจ สู้ไม่มดีกีว่า” ดนุเดชเดชส่ายหน้าน้อยๆ  ชกัเบื่อ

เตม็ทนกบัการที่จะต้องมานั่งตอบค�าถามเพื่อนๆ  เรื่องคนข้างกายเช่นนี้ทกุ

ปี

“เออ ไม่มเีมยีแล้วท�าไม” นทธีชัช์ถามกลบั

“ก.็..พวกแกสามคนจะกนิกนัเองไง” วชิติตอบแล้วระเบดิเสยีงหวัเราะ

ดงัลั่น โดยมลีูกคู่รบัมุกกนัทั้งห้อง

ชนม์ภูม ิ นทธีชัช์ และดนุเดชกลอกตามองเพดาน ก่อนที่จะผุดลุก
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แล้วง้างมอืข้างขวาขึ้นพร้อมกนั

ทว่า...

“อย่านะเว้ย ลกูสาวฉนัมองอยู”่ วชิติยกัคิ้วแล้วยกตวับุตรสาวขึ้นยนื

บนตกัเพื่อสร้างเกราะก�าบงั

“ฉันว่าแกสามคนยังไม่เจอเนื้อคู่มากกว่า” พนัตรีกฤตเดินเข้ามากด

บ่าของชายโสดทั้งสามให้นั่งลงที่เดมิแล้ววเิคราะห์เหตุผลไปพลางๆ  

ชนม์ภูมิ นทีธัชช์ และดนุเดช กลอกตามองเพดานเป็นรอบที่สอง 

แล้วเอี้ยวตวักลบัไปมองคนด้านหลงัอย่างพร้อมเพรยีงกนั 

พนัตรกีฤตหวัเราะในล�าคอ ก่อนจะเดนิไปโอบไหล่สาวคนรกัพากลบั

มาร่วมวงสนทนาด้วย 

“เมื่อก่อนฉันก็ไม่เชื่อ แต่เมื่อห้าเดือนก่อนฉันพาพ่อกับแม่มาเที่ยว

หวัหนิแล้วกพ็กัที่โรงแรมนี้แหละ ไม่รู้ว่าแม่ฉนัไปรู้มาจากไหนว่าเทวรูปข้าง

โรงแรมนี้ศกัดิ์สทิธิ์ใครขออะไรกไ็ด้ วนันั้นแม่เลยพาฉนัไปจดุธปูแล้วให้ฉนั

พูดตาม ฉันคงไม่ต้องบอกใช่ไหมว่าแม่น�าฉันขอพรเรื่องอะไร เพราะหลัง

จากนั้นอกีสองวนั ฉนักเ็จอกบัสาวน้อยของฉนันี่แหละ” กฤตเล่าพร้อมกบั

กดปลายจมูกลงขมบัสาวคนรกัอย่างอ่อนโยน จงึได้รบัเสยีงโห่จากเพื่อนๆ  

มาเป็นรางวลัที่หวานไม่ดูเวล�่าเวลา

“ฉนัดใีจกบัแกด้วยนะไอ้กฤต แต่ฉนัสงสารสาวน้อยของแกจงัเลยว่ะ 

ไม่น่าหลงกลแกเลยจรงิๆ” นทธีชัช์ว่า

“อ้าว ไอ้นี่” กฤตแหว ก่อนจะกวาดสายตาหาแนวร่วมก่อนจะเอ่ยต่อ 

“งั้นมาพสิูจน์กนั แกสามคนกล้าหรอืเปล่า”

“พสิูจน์ว่า” ชนม์ภูมเิลกิคิ้วถาม

“ไปขอเนื้อคู่กนั” ขจรตอบแทน

“ไร้สาระ” ดนุเดชแบะปาก

“ไม่ต้องท�าหน้าดขุ่มเลยไอ้ภมู ิไอ้เดช อย่าป๊อด กล้าๆ หน่อย” วชิติ

ยกัคิ้วแล้วท้าเสยีงระรื่น
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“เล่นอะไรกนัวะ” นทธีชัช์เกาท้ายทอย

“ก็เล่นไง แล้วก็อยากพิสูจน์ด้วยว่าเทวรูปที่ไอ้กฤตเล่าสามารถดึง 

เนื้อคู่ได้จรงิหรอืเปล่า” ขจรเอ่ยต่อ

“ว่าไง กล้าๆ หน่อยสวิะ” กฤตคะยั้นคะยอ

ชนม์ภูม ินทธีชัช์ และดนุเดช สบตากนัเป็นเชงิถาม ก่อนที่นทธีชัช์

จะเป็นผูต้ดัสนิใจ “เออๆๆๆ  พสิจูน์กพ็สิจูน์ จะได้จบๆ สกัท ีหวิแล้วโว้ย” 

วชิติ ขจร และกฤตแทก็มอืกนั ก่อนที่จะดนัหลงัสามหนุ่มโสดพาไป

ขอพรยงัเทวรูปศกัดิ์สทิธิ์ที่ประดษิฐานอยู่ด้านข้างโรงแรมได้ส�าเรจ็

“พวกแกสามคนพดูตามฉนันะ” กฤตว่า หลงัจากที่จดุธปูให้ชนม์ภมู ิ

นทธีชัช์ และดนุเดชถอืและกดบ่าให้นั่งท่าเทพบุตรเรยีบร้อยแล้ว

“จะท�าอะไรกท็�าสกัทเีถอะไอ้กฤต” ชนม์ภูมกิระแทกลมหายใจ

“กระผม แล้วเอ่ยชื่อตวัเอง” พนัตรกีฤตสั่ง

“กระผม ชนม์ภูม ิปารวตัร”

“กระผม นทธีชัช์ ลกัษมเีมธ”ี

“กระผม ดนุเดช สุรสัโกศล”

สามหนุม่โสดเอ่ยชื่อตนเองเสยีงดงัฟังชดั ขจร วชิติ และกฤตยกยิ้ม

ที่มุมปากน้อยๆ ก่อนที่กฤตจะเริ่มน�าขอพรต่อ

“ไม่ว่าเนื้อคูข่องกระผมจะอยูแ่ห่งใด ขอให้มเีหตเุป็นใจให้เราสองคน

ได้พบและได้ใช้ชวีติคู่ร่วมกนัในเรว็วนันี้ด้วยเถดิ” 

เสยีงทุม้ประสานขอพรอย่างพร้อมเพรยีงกนั ฉบัพลนัดวงตะวนัที่ทอ

ประกายแสงเจิดจ้ากลับมืดครึ้มลงกะทันหันด้วยเงาของเมฆก้อนยักษ์ที่

เคลื่อนมาทาบทับในเวลานั้นพอดี พร้อมกับแรงลมกระโชกพัดโมไบล์ที่

แขวนรอบเทวสถานอนัเป็นที่ประดษิฐานของเทวรูปดงัก้องกงัวาน ซึ่งนั่นไม่

นบัรวมกระแสลมที่พดัต้องกายชนม์ภมู ินทธีชัช์ และดนเุดช จนสองนายทหาร

และหนึ่งนายต�ารวนหนุ่มขนลุกชนัพร้อมกนัโดยไม่ทราบสาเหตุ



“ว่าไงลงิตาม พี่ก�าลงัไป ไม่เกนิชั่วโมงน่าจะถงึ” ชนม์ภมูกิรอกเสยีง
ไปตามสายผ่านระบบเชื่อมต่อในรถยนต์ “คนิกน่็าจะถงึพอๆ กนักบัพี่ แล้ว

ตามถงึไหนแล้วล่ะ”

“ตามก�าลงัจะออกจากคอนโดค่ะ วนันี้มเีพื่อนไปด้วยสองคน” หญงิ

สาวต้นสายตอบ “งั้นตามไม่กวนพี่ภมูลิะ ขบัรถดีๆ   นะคะ เดี๋ยวเจอกนัค่ะ”

ชนม์ภูมิยกยิ้มมุมปากน้อยๆ หลังจบบทสนทนา นอกจากมารดา 

ผูใ้ห้ก�าเนดิแล้ว มาตกิาคอืหญงิสาวคนที่สอง ที่สามารถท�าให้คนหน้ายกัษ์เช่น

ชนม์ภูมคิลี่ยิ้มได้ 

“สวสัดคีรบันายทหารหน้ายุ่ง” เสยีงร้องทกัดงัขึ้นทนัททีี่ชนม์ภูมกิ้าว
ขาลงจากรถยุโรปสดี�าอนัเป็นพาหนะประจ�าตวั

“แกกย็งัหน้าแป๊ะยิ้มเหมอืนเดมิเลยนะไอ้คนิ” นายทหารหน้ายุ่งเดนิ

มาตบบ่าทกัทายเพื่อนสนทิตั้งแต่สมยัเรยีนอยู่ชั้นมธัยมศกึษาตอนต้น

“แกกห็ดัท�าหน้าให้มนัมคีวามสุขหน่อยสวิะ พอยิ้มหน้ากไ็ม่แก่ สาวๆ 

๒
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จะได้มอง” ภาคนิว่า

“แล้วตามฝันเคยมองหน้าแป๊ะยิ้มของแกบ้างไหม” ชนม์ภมูติอบ ด้วย

รับรู้มาโดยตลอดว่าเพื่อนสนิทคนนี้คิดเช่นไรกับมาติกาผู้เป็นน้องสาวของ

ตน

“อ้าว ไอ้นี่ แค่ชมว่าหน้าแก่แค่นี้พาลเชียว” ภาคินแหว ก่อนจะ

พยกัพเยดิให้ชนม์ภมูมิองรถยโุรปคนัสเีหลอืงที่พุง่ทะยานเข้ามาจอดในลาน

จอดรถ 

และเมื่อรถคนัดงักล่าวจอดสนทิ หญงิสาวผู้ที่ท�าหน้าที่สารถกีร็บีเปิด

ประตูรถก้าวฉบัๆ มุ่งตรงเข้ามาหาทนัที

“พี่ภูม ิพี่คนิ” สารถสีาวร้องเรยีกมาแต่ไกลพร้อมกบัยกมอืขึ้นไหว้ 

ภาคินรับไหว้พร้อมรอยยิ้มอ่อนโยน ในขณะที่ชนม์ภูมิยกมือขึ้นยี

กลุ่มผมนุ่มสลวยเล่นด้วยความเคยชิน โดยหารู้ไม่ว่า กิริยาที่ชายหนุ่ม

แสดงออกนั้นก�าลงัตกเป็นเป้าสายตาของใครบางคนอยู่

...

“คุณคนิ ตามคุณตามฝันมาจรงิๆ ด้วย” หญงิสาวที่ก้าวลงจากเบาะ

หลงักล่าว เมื่อเหน็ภาคนิยนืรอรบัอยู่ที่ลานจอดรถด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม

“ลดาน่าจะชวนพี่เลก็มาด้วย ไม่น่าปล่อยให้คนอื่นมาท�าคะแนนแข่ง

เลย แล้วนั่นใครอกีคะ ฮ้า! จบัมอื ลบูผมพี่ตามด้วย” สาวน้อยที่เพิ่งก้าวลง

จากเบาะด้านข้างคนขบัเบกิตาโพลง ตกใจไม่น้อยที่จู่ๆ  มาตกิาผูท้ี่เธอหมาย-

มั่นป้ันมอือยากได้มาเป็นพี่สะใภ้คนเลก็มท่ีาทสีนทิสนมกบัชายหนุ่มที่ยนือยู่

ข้างภาคนิเป็นพเิศษ

“ตายจริง คนนี้น่าจะมาแรงด้วย คุณตามถึงให้ความสนิทสนมถึง

เพยีงนี้” หญงิสาวคนแรกว่า 

สองสาวเม้มรมิฝีปาก สบตากนั พร้อมใช้ความคดิอย่างหนกัในการ

แก้เกม

“งั้นคณุปรางค์ประกบคณุภาคนิไว้นะคะ อย่าให้เขาเข้ามาท�าคะแนน
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กับพี่ตามได้ ส่วนคุณพี่ล�่ากล้ามโตนั่น ลดาจัดการเอง” หญิงสาวผิวขาว

ละเอยีด ใบหน้าจิ้มลิ้มนามเพชรลดา ญาตผิูน้้องของสี่เสอืแห่งตระกลูโภคนิ-

อภวิฒัน์ เอ่ยกบัปรางค์ขวญั เลขานกุารหน้าห้องของพี่ชายคนเลก็ หลงัจาก

หยุดนิ่งใช้ความคดิอยู่ชั่วขณะ 

จากนั้นเจ้าของใบหน้าจิ้มลิ้ม แต่แฝงไปด้วยความดื้อรั้นจึงจูงมือ

ปรางค์ขวญัเข้าไปสมทบกบัหนึ่งหญงิสองชายที่ยนืสนทนากนัอยู่ใต้ต้นไม้

“สวัสดีค่ะคุณภาคิน” ปรางค์ขวัญและเพชรลดาประนมมือไหว้ชาย

หนุม่ที่ตนเคยเจอเป็นอนัดบัแรก จากนั้นจงึเลื่อนมอืมาไหว้พี่ล�่ากล้ามโตต่อ 

สองหนุ่มรบัไหว้พร้อมกนั

“คุณปรางค์ น้องลดาคะนี่...” มาตกิาตั้งท่าจะแนะน�าสองสาวให้รู้จกั

กบัชายหนุม่อกีคน ทว่ากองหนนุของเสอืหมายเลขสี่แห่งบ้านโภคนิอภวิฒัน์

ยอมไม่ได้อกีต่อไปแล้ว 

“ลดาอยากเจอเดก็ๆ แล้ว เราเข้าไปข้างในกนัเถอะนะคะ” เพชรลดา

ปรายหางตามองชายหนุ่มอีกคนเล็กน้อยก่อนจะโผเข้าไปเกาะแขนมาติกา 

แล้วกึ่งลากกึ่งจูงกนัเข้าไปด้านในตวัอาคารอย่างรวดเรว็ โดยมปีรางค์ขวญั

วิ่งตามเข้าไปตดิๆ ทิ้งให้สองหนุม่ที่ยนือยูใ่ต้ต้นไม้มองตามด้วยความมนึงง

“อะไรของเขา” ชนม์ภูมิมองตามหลังสาวน้อยประหลาดที่อยู่ๆ ก็

ปรายตามองตนคล้ายไม่ถกูโฉลกตั้งแต่แรกเหน็แล้วส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะ

กวกัมอืเรยีกภาคนิให้เดนิตาม

“ตามช่วยนะคะพี่คิน” มาติกาเอ่ยกับภาคินที่ก�าลังจัดจานอาหาร
ส�าหรบัเดก็ๆ อยู่ตรงมมุเตรยีมอาหาร พลางเอื้อมมอืออกไปหยบิจานขึ้นมา

หมายจะเชด็ท�าความสะอาด

“คุณตามฝันไปดูอย่างอื่นดีกว่าค่ะ ทางนี้เดี๋ยวปรางค์ช่วยเอง” แต่

ก่อนที่มาติกาจะทันได้ลงมือช่วย ปรางค์ขวัญก็เบียดตัวเข้าแทรกแย่งจาน 

ในมอืเธอไปถอืหน้าตาเฉย 
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“เอ่อ ค่ะ ก็ได้ค่ะ” คนโดนแย่งจานยกมือเกาท้ายทอยก่อนจะเดิน

เลี่ยงออกไปอกีทาง 

ภาคนิหรี่ตามองผูช่้วยสาวอย่างจบัผดิ ดทู่าปรางค์ขวญักบัเพชรลดา

จะมแีผนแยกเขากบัมาตกิาให้อยูห่่างกนัเป็นแน่แท้ เพราะเมื่อใดกต็ามที่ตน

โฉบเข้าใกล้มาตกิาในรศัมเีกนิหนึ่งเมตร ปรางค์ขวญักจ็ะวิ่งกรเูข้าแทรกทนัท ี

ซึ่งไม่ต่างกนัเลยกบัเพชรลดาที่คอยจ้องชนม์ภมูเิอาไว้คล้ายลกูแมวก�าลงัเฝ้า

ปลาย่างอยู่กไ็ม่ปาน

“ตามช่วยนะคะพี่ภมู”ิ มาตกิาเดนิตรงเข้าหาชายหนุม่ที่ยนืรนิน�้าหวาน

อยู่อกีมุม

“งานรนิน�้า งานถนดัของลดาเลยค่ะ ลดาขอช่วยนะคะ” เสยีงใสของ

เพชรลดาดงัขึ้นจากทางด้านหลงัพร้อมกบัเอื้อมมอืออกไปช่วยคบีน�้าแขง็ใส่

แก้วอย่างรวดเรว็ ก่อนที่จะหนักลบัมาเอ่ยกบัแม่งานต่อ “พี่ตามไปดูเดก็ๆ 

ด้านนู้นดกีว่าค่ะ”

“เอ่อ...” มาตกิาเงยหน้าขึ้นมองชายหนุม่ที่รบัอาสาดูแลซุ้มน�้าเลก็น้อย 

ซึ่งเมื่อต้นทางพยกัหน้า หญงิสาวจงึหมุนตวัเดนิกลบัเข้าไปดูแลเดก็ๆ ด้าน

ใน

ชนม์ภูมิเหล่ตามองหญิงสาวที่เข้ามาแทรกกลางระหว่างตนกับ 

น้องสาวครั้งแล้วครั้งเล่าแล้วส่ายหน้าไปมาช้าๆ แต่กระนั้นคนพดูน้อยกย็งัคง

ท�าหน้าที่ของตนต่ออย่างเงยีบๆ โดยไม่คดิที่จะสนใจผู้ช่วยสาวจอมป่วนเลย

แม้แต่น้อย

เพชรลดาลอบมองเสี้ยวใบหน้าคล้ามแดดของชายหนุ่มมาดเข้มอยู่

ตลอดเวลา ชายหนุม่คนนี้นบัได้ว่าเป็นผูท้ี่มบีคุลกิภาพดมีากทเีดยีว เพราะ

ไม่ว่าจะหยิบจับสิ่งใดก็ดูสง่าผ่าเผย ผิวสีด�าแดงที่ปรากฏอยู่บริเวณนอก

ร่มผ้า ไม่ใช่สผีวิที่แท้จรงิ ซึ่งสผีวิที่ปรากฏนั้นคงเกดิขึ้นจากการท�างานกลาง

แดดเป็นเวลานานมากกว่า 

ความเงียบสงบของชายหนุ่มที่ยืนคีบน�้าแข็งอยู่ข้างกาย พาให้สาว
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น้อยช่างจ้ออดรนทนไม่ไหว จงึออกตวัชวนสนทนาอย่างอารมณ์ดี

“พี่ชื่ออะไรคะ หนชูื่อลดานะ เป็นน้องสาวพี่ตามฝัน” ผูช่้วยคบีน�้าแขง็

มอืหนึ่ง ส่งเสยีงเจื้อยแจ้วแนะน�าตวัเอง

“น้องสาวของตามฝัน?” ชายหนุ่มหน้าดุทวนค�าเสยีงสูง

“ค่ะ ลดาเป็นน้องสาวพี่ตาม ว่าแต่พี่ยังไม่ได้บอกเลยนะคะว่าชื่อ

อะไร”

“ภูมคิรบั” คนพูดน้อยตอบเพยีงสั้นๆ แล้วหนัไปเทน�้าหวานใส่แก้ว

ต่อ

“ยินดีที่ได้รู้จักค่ะพี่ภูมิ ถือว่าเราสองคนรู้จักกันแล้วนะ” หญิงสาว

ชวนสนทนาต่อด้วยความเป็นมติร

“ครบั” ชนม์ภูมติอบเพยีงสั้นๆ โดยไม่หนักลบัไปมองหน้าคู่สนทนา

แม้แต่น้อย

“เป็นคนสั้นๆ หรอืคะ” เพชรลดาถามพาซื่อ ซึ่งค�าถามนี้ของสาวน้อย

ประหลาดก็สามารถดึงความสนใจของผู้ชายสั้นๆ ให้ละมือจากงานที่ก�าลัง

ท�าได้อกีครั้ง

ชนม์ภูมิละสายตาจากขวดน�้าหวานแล้วเลิกคิ้วขึ้นมองใบหน้าจิ้มลิ้ม

อย่างแช่มช้า สายตาเหยี่ยวที่จับจ้องดุดันเสียจนคนช่างจ้อขนลุกซู่ แต่

กระนั้นคนถูกดุทางสายตากย็งัท�าใจดสีู้เสอืด้วยการคลี่ยิ้มกว้างตอบรบั 

“ฮั่นแน่ ตะลงึในความน่ารกัของลดาแน่ๆ เลย” 

“...” 

คนพูดน้อยยังคงใช้ความเงียบเข้าข่มเช่นเคย แต่มีหรือที่เพชรลดา

จะถอยง่ายๆ ดุได้กด็ุไป เงยีบได้กเ็งยีบไป ทนได้กท็นไปแล้วกนั 

“มองลดาน่ะมองได้นะคะ แต่มองพี่ตามแบบนี้ไม่ได้ เพราะเจ้าของ

เขาหวงมาก” หญงิสาวลากเสยีงยาวตรงพยางค์สุดท้าย

“เจ้าของ?” ในที่สุดความพยายามของคนช่างจ้อก็สัมฤทธิผล เมื่อ

สามารถเปิดปากคนสั้นๆ ได้อกีครั้ง
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“ค่ะ เจ้าของพี่ตาม หล่อ สปอร์ต ใจด ีเพราะฉะนั้นพี่ตดัใจเถอะนะ

คะ พี่ไม่มอีะไรสูเ้จ้าของตวัจรงิของพี่ตามได้เลย” เพชรลดาว่าพร้อมกบัไขว้

นิ้วไปพลางๆ หญิงสาวจวนเจียนจะใจอ่อนเมื่อได้เห็นใบหน้าคมเข้มของ 

ชายหนุ่มซดีเผอืดลงถนดัตา แต่เมื่อหวนคดิถงึใบหน้าตี๋อนิเตอร์ของพี่ชาย

สดุที่รกัที่วิ่งตามมาตกิาต้อยๆ แต่กย็งัไม่รูห้วัใจตวัเองสกัท ีจงึจ�าต้องปฏบิตัิ

ภารกจิต่อไปด้วยความฮกึเหมิ

...

อาหารคาวหวานถกูจดัเตรยีมไว้พร้อมสรรพ เมื่อถงึเวลาพกักลางวนั 

เด็กๆ ในบ้านสีขาวจึงเดินเรียงแถวกันเข้ามานั่งประจ�าที่ บนโต๊ะโต๊ะหนึ่ง

คณุครแูบ่งให้มรีุน่พี่รุน่น้องนั่งคละเคล้าปนกนัไป พี่ใหญท่ี่ช่วยเหลอืตวัเอง

ได้จะคอยช่วยป้อนและตกัอาหารให้เจ้าตวัเลก็ที่ยงัไม่ค่อยรู้ความ ทว่ามื้อนี้

พิเศษกว่าทุกวัน เมื่อคุณครูตามฝันพร้อมด้วยคณะกระจายตัวกันช่วยตัก

อาหารป้อนเดก็ๆ ด้วยอกีแรง และแน่นอนว่าที่ใดมภีาคนิ ที่นั่นมปีรางค์-

ขวญั ที่ใดมพีี่ภูมสิั้นๆ ที่นั่นมเีพชรลดา 

ชนม์ภูมิเผลอมองริมฝีปากรูปกระจับที่ขยับเจื้อยแจ้วชวนคนนั้นคน

นี้สนทนาไม่หยุดแล้วระบายยิ้มน้อยๆ ตั้งแต่เกิดมาจนถึงวัยสามสิบห้าป ี

ตนยงัไม่เคยพบเจอผูห้ญงิคนใดพดูน�้าไหลไฟดบัเช่นหญงิสาวคนนี้มาก่อน 

แต่แปลกที่ไม่ว่าเพชรลดาจะหยบิยกเรื่องราวใดขึ้นมาสนทนา แทนที่ตนจะ

รู้สึกร�าคาญใจ แต่ไม่เลย ไม่ว่าจะกี่บทสนทนาทั้งมีสาระและไร้สาระ ก็

สามารถท�าให้คนที่จรงิจงักบัชวีติทกุเรื่องเช่นตนฟังได้เพลนิๆ อย่างไม่มเีบื่อ

หน่าย และตนคงจะตั้งใจฟังหญิงสาวเจื้อยแจ้วต่อไม่หยุด หากไม่มีสาย

ส�าคญัโทร. เข้ามาเสยีก่อน

ชนม์ภูมิปลีกตัวออกไปคุยโทรศัพท์สักพัก แล้วเดินกลับเข้ามาเพื่อ

บอกความกบัมาตกิา “พี่มภีารกจิด่วน”

“อีกแล้วหรือคะ พี่ภูมิยังไม่ได้ทานข้าวเลยนะ” มาติกาท�าหน้ามุ่ย 

ต้องเป็นแบบนี้ทกุทสีน่ิา ไม่ว่าจะนดักนัล่วงหน้านานสกัเพยีงใด ภารกจิด่วน
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กม็กัจะพรากพี่ชายออกไประหว่างนดัเช่นนี้เสมอ

“ไม่ท�าหน้ามุ่ยแบบนี้สิ พี่มีงานต้องท�า ไว้เสร็จภารกิจแล้วจะรีบมา

หา” ชนม์ภูมวิ่าพลางเอื้อมมอืออกไปลูบผมหญงิสาวอย่างแผ่วเบา 

ความเอื้ออาทรที่ทั้งสองแสดงออกเรียกความสนใจจากเพชรลดาได้

เป็นอย่างดี สาวน้อยเดินปรี่เข้าไปหาพร้อมกับเชิดหน้าขึ้นมองด้วยแววตา

เอาเรื่อง ประหนึ่งเธอก�าลงัต่อว่าเขาที่เตอืนแล้วไม่ฟัง คดิได้ดงันั้นชายหนุม่

จงึโน้มตวัลงกระซบิข้างหูมาตกิาว่า

“อย่าเพิ่งบอกว่าพี่เป็นใคร ไว้จะกลบัมาจดัการเอง” ชายหนุ่มกล่าว 

พลางปรายหางตามองหญิงสาวร่างเล็กที่ยืนเท้าสะเอวอยู่ด้านหลัง ก่อนจะ

ผละตวัเดนิลิ่วออกไปตามทางอย่างสง่างามและรวดเรว็

“พี่ตามอย่าเพิ่งใจอ่อนกับใครนะคะ เชื่อลดานะ ลดาเคยเรียนมา” 

สาวน้อยเพชรลดาเอ่ยเสยีงหนกัแน่น ซึ่งมาตกิาเองกจ็�าต้องพยกัหน้ารบัค�า

น้อยๆ ด้วยความมนึงง

“เดี๋ยวลดามานะคะ” เมื่อเหน็ว่ามาตกิายอมรบัค�าแนะน�าของตนแล้ว 

เพชรลดาจึงผลุนผลันวิ่งตามหลังชนม์ภูมิออกไปอีกคน โดยมีมาติกามอง

ตามไปจนสุดสายตา

“พี่ภูมขิา พี่ภูม”ิ เพชรลดาร้องเรยีก ประหนึ่งสนทิสนมกนัมาแรมปี
ชนม์ภูมปิลดลอ็กรถแล้วหนัไปมองตามเสยีง กพ็บว่าสาวน้อยก�าลงั

วิ่งก้าวกระโดดตามมาด้านหลัง ก่อนจะหยุดหายใจหอบด้วยความเหนื่อย

อยู่ชั่วขณะ

“มอีะไรครบั” ชนม์ภูมถิาม

“ขอบคณุนะคะที่เข้าใจ แล้วถอยตามที่ลดาบอก” เพชรลดาเอ่ยพร้อม

ยิ้ม

ชนม์ภูมหิรี่ตามองสาวน้อยประหลาดแล้วสะบดัหน้าไปมาช้าๆ “คุณ

คงเข้าใจอะไรผิด ผมไม่ได้ถอยไปไหน แค่มีภารกิจด่วนต้องรีบไปจัดการ
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เท่านั้น” 

ซึ่งประโยคนี้ของชนม์ภมูนิบัว่าเป็นประโยคที่ยาวที่สดุของวนัเลยกว่็า

ได้ เพชรลดาจงึได้แต่แบะปากน้อยๆ แล้วถอนหายใจยาว

“เฮ้อ เข้าใจอะไรยากจงั”

ชนม์ภูมแิทบจะหลุดข�า แต่ยั้งตวัเองได้ทนั “ผมไม่รู้ว่าคุณก�าลงัคดิ

ท�าอะไรอยู่ และไม่มเีวลามากพอที่จะฟังคุณอธบิาย แต่เอาเป็นว่าขอบคุณ

ที่หวงัด”ี ว่าพลางหมุนตวัเปิดประตูรถแล้วก้าวขึ้นไปนั่งประจ�าที่

เพชรลดามองอาการรบีเร่งของคูส่นทนาแล้วจงึจ�าใจต้องถอนทพั แต่

ด้วยเป็นคนอัธยาศัยดีจึงโบกไม้โบกมือพร้อมอวยพรดั่งที่เคยปฏิบัติมา

ตั้งแต่เลก็จนโต โดยไม่เลอืกว่าคนคนนั้นจะเป็นใคร หรอืแม้นว่าจะเพิ่งรูจ้กั

กนัได้ไม่ถงึสองชั่วโมง และคุยกนัไม่ถงึยี่สบิประโยคกต็าม

“งั้นกโ็ชคดนีะคะ ขอให้งานราบรื่น บ๊าย บาย” 

ชนม์ภูมิมองสาวน้อยที่โบกไม้โบกมือให้ตนผ่านทางกระจกมองหลัง

แล้วระบายยิ้มที่มมุปากน้อยๆ ก่อนจะมุง่หน้ากลบัหน่วยเพื่อปฏบิตัภิารกจิด่วน

ตามที่ผู้บงัคบับญัชาได้มอบหมายมา



แต่ละภารกจิที่ผู้บงัคบับญัชามอบหมายให้ทมีของชนม์ภมูริบัผดิ-
ชอบนั้นไม่ง่ายเลย บางภารกจิใช้เวลาเพยีงไม่กี่วนั แต่บางภารกจิต้องใช้เวลา

ร่วมเดือน ดังเช่นภารกิจล่าสุดที่ชนม์ภูมิและทีมต้องลงพื้นที่ร่วมเดือน 

กว่าจะสามารถปิดคดไีด้ส�าเรจ็ ซึ่งหลงัจากเข้ารายงานตวักบัผู้บงัคบับญัชา

เรยีบร้อยแล้ว ชนม์ภูมจิงึปลกีตวัขึ้นรถแล้วต่อสายหาบดิาเป็นอนัดบัแรก

“ว่าไงภูม ิเรยีบร้อยดไีหม” ปลายสายทกัทาย

“เรยีบร้อยดคีรบัพ่อ เพิ่งเหน็ข้อความว่าพ่อบอกให้โทร. กลบั ขอโทษ

ทนีะครบัช่วงที่ลงพื้นที่ไม่มสีญัญาณเลย” ชนม์ภูมติอบบดิา

“ไม่เป็นไร พ่อเข้าใจ แล้ววนันี้ว่างหรอืเปล่า”

“ว่างครบั ก�าลงัจะกลบับ้านพอด”ี 

“อมื งั้นแวะมาหาพ่อหน่อยกแ็ล้วกนั” 

“ครบัพ่อ” ชนม์ภมูกิดวางสาย ก่อนจะสตาร์ตรถมุง่หน้าไปยงัที่ท�างาน

ของบดิา

๓
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เบื้องหน้าของชนม์ภูมิคือชายวัยกลางคนรูปร่างสมส่วนในชุดทหาร
เต็มยศที่ไม่ว่าจะผ่านมาสักกี่ปี ชายผู้นี้ก็ยังคงสง่างามและเป็นแรงบันดาล

ใจส�าคญัในการเลอืกทางเดนิชวีติในหน่วยรบพเิศษของตนเสมอมา

“ตาโหลมาเลย คงไม่ได้นอนเตม็อิ่มเลยสนิะ” พลโทชนะชยั ปารวตัร 

ผู้ด�ารงต�าแหน่งแม่ทพัภาคเงยหน้าขึ้นทกับุตรชายคนโต 

ชนม์ภมูยิกยิ้มที่มมุปากน้อยๆ  ก่อนจะย่อตวัลงนั่งบนเก้าอี้ด้านหน้า

โต๊ะท�างานของบดิา “นดิหน่อยครบัพ่อ ช่วงหลงัมานี้ พวกค้ายาหวัสมองไม่

ธรรมดา กว่าจะตามแกะรอยแต่ละเคสได้ ไม่ง่ายเลย” 

“อมื ดแีล้วลูก ท�าไปเถอะ อะไรกต็ามที่มนัหนกัแผ่นดนิ กก็�าจดัไป

ให้หมด” พลโทชนะชยัว่า 

“ครบัพ่อ” ชนม์ภูมริบัค�า

ชนะชยัพยกัหน้ารบัค�ามั่นของบุตรชายคนโตน้อยๆ ก่อนจะวกกลบั

เข้าเรื่องที่ตนตั้งใจจะหารอื “เหน็ว่าตามฝันกลบัมาแลว้ ภมูพิาพอ่ไปหาน้อง

หน่อยส”ิ

ชนม์ภูมิผ่อนลมหายใจออกช้าๆ ตั้งแต่การจากไปของมารดาเมื่อ 

ห้าปีก่อน ความสมัพนัธ์ของบดิากบัน้องสาวกข็าดสะบั้นลง ถงึแม้นว่าตนจะ

พยายามอธบิายอย่างไร มาตกิากไ็ม่มที่าททีี่อ่อนลง ทั้งยงัหนไีปเรยีนต่อที่

ต่างประเทศหลายปี จนกระทั่งส�าเรจ็การศกึษาจงึกลบัมาสอนดนตรทีี่เมอืง

ไทยอกีครั้งตามค�าชกัชวนของสะใภ้ใหญ่แห่งบ้านโภคนิอภวิฒัน์ 

“เดอืนก่อนผมกเ็พิ่งไปหาน้องมา ยงัดื้อเหมอืนเดมิ” 

ชนะชยัถอนหายใจแล้วพยกัหน้ารบั “ไม่เป็นไร พ่อชนิแล้ว”

หลงัจากสนทนาสพัเพเหระกนัอกีสกัพกั พลโทชนะชยัจงึออกค�าสั่ง

ให้พลขบัและผูต้ดิตามเตรยีมรถเพื่อออกเดนิทางไปยงัคอนโดมเินยีมที่บุตร

คนเลก็อาศยัอยู่
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มาติกายกมือไหว้สองนายทหารที่มาพบตนอย่างเสียไม่ได้ หลังจาก
รับสายจากพี่ชายคนโตว่านั่งรออยู่ในร้านกาแฟใต้คอนโดมิเนียมของตน 

หญงิสาวจงึจ�าต้องลงมาพบทั้งที่ไม่เตม็ใจ เพราะทกุครั้งที่เธอเผชญิหน้ากบั

ชายที่ได้ชื่อว่าบิดา ภาพเหตุการณ์ที่เธอสูญเสียมารดาก็จะฉายชัดย�้าเตือน

ในห้วงแห่งความทรงจ�าอีกครั้ง คล้ายกับภาพยนตร์ที่รีรันตอนเดิมซ�้าแล้ว

ซ�้าเล่า ไร้วี่แววว่าจะฉายถงึตอนอวสานเมื่อใด

“ตาม ไม่น่ารกัเลยนะ” ชนม์ภมูปิรามน้องสาวเสยีงด ุเมื่อเธอตวดัมอื

ไหว้บดิาอย่างขอไปที

“ตามก็ไม่ใช่คนน่ารักอะไรอยู่แล้วนี่คะ” หญิงสาวตอบแล้วเมินหน้า

หน ีไม่ยอมสบตากบัผู้เป็นบดิาโดยตรง

อีกฝั่งหนึ่งของเมืองกรุง กามเทพน้อยเพชรลดาผู้ที่ยินดีและเต็มใจ
อย่างยิ่งในภารกจิช่วยพี่ชายจบีว่าที่พี่สะใภ้กว็างแผนพาพี่ชายคนเลก็มาเที่ยว

ที่คอนโดมเินยีมของตน ซึ่งนั่นกค็อืสถานที่พ�านกัของมาตกิาด้วยเช่นกนั

“โกโก้ปั่นที่ร้านกาแฟใต้ตึกอร่อยมากเลยนะคะพี่เล็ก ลดาชอบมาก 

ไม่หวานไม่ขมจนเกินไป” สาวน้อยเอ่ยกับญาติผู้พี่ระหว่างทางเดินไปร้าน

กาแฟใต้คอนโดมเินยีม

“ขี้โม้เหลอืเกนิ” ญาตผิู้พี่ส่ายหน้าพร้อมยิ้ม

เพชรลดาชี้ชวนให้พี่ชายมองบรรยากาศสดชื่นรอบด้าน จนกระทั่ง

ก้าวเข้าสูร้่านกาแฟอนัเงยีบสงบ เสยีงเจื้อยแจ้วดั่งนกแก้วนกขนุทองกห็ยดุ

เอื้อนเอ่ยกะทนัหนั เพชรลดาชะงกัฝีเท้าอยู่กบัที่

“พะ...พี่ตาม” เพชรลดาอ้าปากค้าง เพราะทันทีที่เดินเข้ามาด้านใน

ร้านกาแฟกพ็บกบัร่างอนัคุ้นเคยของพี่สาวคนสนทินั่งอยู่ในร้าน 

ความจรงิเธอควรจะดใีจด้วยซ�้าที่เจอมาตกิาที่นี่ ถ้าหากไม่ตดิว่าหญงิ

สาวก�าลังมีแขก และแขกที่ว่านั่นก็คือนายทหารยศสูงสองนาย ซึ่งหนึ่งใน

นั้นเธอเคยมโีอกาสเจอเขามาครั้งหนึ่งแล้ว ครั้นเมื่อเงยหน้าขึ้นมองพี่ชายคน
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เลก็ กามเทพน้อยกไ็ด้แต่ยิ้มแห้ง เหน็ทภีารกจิของกามเทพจะประสบปัญหา

เสยีแล้ว เพราะในเวลานี้รอยยิ้มละมุนของพี่ชายคนเลก็เหอืดหายไปจนสิ้น 

“อาจจะแค่คนรู้จัก” กามเทพน้อยยิ้มเหยเก ก่อนจะร้องเสียงหลง  

“พี่เล็ก เดี๋ยว!” ทว่าไม่ทันเสียแล้ว เพราะร่างสูงของพี่ชายเดินดุ่มมุ่งตรง 

ไปยงัโต๊ะด้านหน้าอย่างรวดเรว็

“ดฉินัคงไม่สามารถท�าตามได้ ขอโทษด้วยนะคะ” ถงึแมน้ประโยคที่

ใช้จะสุภาพ ทว่าน�้าเสยีงกลบัแขง็กระด้าง หญงิสาวเชดิใบหน้าขึ้น ตั้งใจไม่

สบตาคู่สนทนาแม้สกันดิ

“กี่ปีๆ ก็ดื้อไม่เคยเปลี่ยน” ชายวัยกลางคนในชุดทหารยศนายพล

กล่าว แววตาฉายความผดิหวงัอย่างแรงกล้า

“ตาม พี่คดิว่าเราคุยกนัเข้าใจแล้วเสยีอกี” เสยีงทุ้มของนายทหารที่

นั่งอยู่ด้านข้างนายทหารใหญ่เอ่ยกับหญิงสาวที่นั่งอยู่ฝั่งตรงข้าม ซึ่งความ

จรงิบทสนทนาควรจะยาวกว่านี้ หากไม่มใีครเดนิเข้ามาขดัจงัหวะเสยีก่อน 

“ตามฝันคณุอยูท่ี่นี่เอง ผมตามหาตั้งนาน” ชายหนุ่มผู้มาใหม่ป้ันหน้า

ยิ้มทั้งที่ในใจรุ่มร้อน ร้อนเสียจนอยากจะโผเข้าไปอุ้มร่างอวบอิ่มของคนที่

หัวใจเพรียกหามาตลอดหลายวันที่ผ่านมา หนีออกไปจากที่นี่เสียให้รู้แล้ว 

รู้รอด 

เขาหรอืเฝ้าห่วงหาเธออยู่ทุกเมื่อเชื่อวนั แต่ดูเถดิแม่มดน้อยกลบัมา

นั่งจบิกาแฟกบัชายอื่นถงึสองคน นี่สนิะค�าโบราณเขาจงึบอกว่า ‘สามวนัจาก-

นารเีป็นอื่น’ เหน็ท่าตนจะนิ่งนอนใจต่อไปไม่ได้เสยีแล้ว คงต้องท�าอะไรให้

ชดัเจนสกัที

มาติกาค่อยๆ เงยหน้าขึ้นมองตามเสียงแล้วเบิกตาโพลง ก่อนจะ

หลับตาลงเพื่อตั้งสติชั่วขณะ แล้วค่อยๆ เปิดเปลือกตาขึ้น เอ่ยเรียกชื่อ 

ชายหนุ่มผู้มาใหม่เสยีงคล้ายละเมอ 

“คุณเลก็...”

‘คณุเลก็’ หรอื กฤตพจน์ โภคนิอภวิฒัน์ ญาตผิูพ้ี่ของเพชรลดา ทอด
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สายตาอ่อนโยนมองหญิงสาวอีกครั้ง จากนั้นจึงหันไปทักทายนายทหาร 

ทั้งสอง 

“สวสัดคีรบั ขอโทษที่เสยีมารยาท พอดผีมก�าลงัตามหาคนรกัอยู ่ไม่

คดิว่าจะงอนแล้วหนลีงมากนิกาแฟคนเดยีวแบบนี้” ไม่ว่าเปล่า ซ�้ายงัเลื่อน

เก้าอี้เชิญตัวเองร่วมโต๊ะเสร็จสรรพ แล้ววาดวงแขนขึ้นโอบไหล่บางของ 

หญงิสาวเอาไว้หลวมๆ  

“อะไรนะ!” พลโทชนะชยัถลงึตามองชายหนุ่มฝั่งตรงข้ามด้วยความ

ดุดนั 

“คนรกั!” นายทหารที่นั่งอยู่ด้านข้างอุทานเสยีงดงัไม่แพ้กนั

“กใ็ช่น่ะสคิะ ลดาเคยเตอืนพี่ไปแล้ว แต่พี่กย็งัรั้น” เพชรลดาสาวเท้า

เข้ามาร่วมวงสนทนาอย่างรวดเรว็ พร้อมกบัประนมมอืไหว้นายทหารทั้งสอง

ไปด้วย

ชนม์ภูมิหรี่ตามองสาวน้อยประหลาดที่เพิ่งวิ่งตามเข้ามาทีหลังเล็ก

น้อย และมั่นใจว่าดวงตากลมโตของเธอที่มองกลบัมาคล้ายกบัก�าลงัต่อว่า

ตนเตม็ประดา ชายหนุ่มจงึใช้สายตาเหยี่ยวจ้องกลบั 

ที่ผ่านมาหากใครกต็ามได้รบัสายตาดดุนัจากตนเช่นนี้มกัจะต้องหลบุ

ตาหลบเสมอ แต่แปลกที่นอกจากเพชรลดาจะไม่หลบสายตาแลว้ ภาพสาว

น้อยอารมณ์ดทีี่ก�าลงัตหีน้าบึ้งตงึกลบัดนู่าขบขนัเสยีจนท�าให้นายทหารมาด

ดุอยากหวัเราะออกมาดงัๆ ด้วยซ�้า

มาตกิาท�าหน้าเหลอหลา สตทิี่หลงเหลอือยูเ่พยีงน้อยนดิสั่งให้เธอท�า

อะไรสกัอย่าง ทว่าอ้อมแขนแกร่งที่ถอืวสิาสะโอบไหล่เธออยู่ตอนนี้ กอปร

กับสายตาดุดันสองคู่ของคนฝั่งตรงข้ามก็ท�าให้เธออยากจะกัดลิ้นตัวเอง

แกล้งตายเสยีให้รู้แล้วรู้รอด

“ต่อไปไม่หนีลงมาคนเดียวแบบนี้นะครับคนดี รู้ไหมว่าผมเป็นห่วง

ตามแค่ไหน” ยัง ยังไม่จบแค่นั้น เสือร้ายค่อยๆ เอี้ยวตัวเข้าหา มือหนา 

ข้างที่ไม่ได้ถอืครองกรรมสทิธิ์ถูไถเนนิไหล่นวลเนยีนอยู่นั้น ยกขึ้นไล้ไรผม
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ที่ระตามวงหน้าออก ก่อนจะส่งค�าหวานที่ชวนให้คนฟังละลาย แต่สาบานได้

ว่าเธอไม่อยากรับฟังค�าหวานเหล่านั้นที่นี่ ในสถานการณ์หมิ่นเหม่เช่นนี้

แน่นอน

“ตามฝัน บอกพ่อมาว่าผูช้ายคนนี้เป็นใคร” เสยีงทรงอ�านาจของนาย

ทหารยศนายพลโทตวาดถาม

“พ่อ!” กฤตพจน์และเพชรลดาร้องขึ้นพร้อมกนั

มาตกิายกมอืขึ้นคลงึขมบัแล้วถอนหายใจยาว ใบหน้าจิ้มลิ้มซดีเผอืด 

กี่ปีมาแล้วที่เธอไม่เคยเอ่ยค�านี้ ทว่าในสถานการณ์อมึครมึที่ก�าลงัเผชญิอยู่ 

เธอคงไม่สามารถหาค�าไหนมาอธบิายได้ดเีท่ากบัค�าค�านี้อกีแล้ว 

“นายทหารสองท่านนี้คอืพ่อและพี่ชายของฉนัค่ะ”

“...”

กฤตพจน์และเพชรลดาสบตากนัแล้วยิ้มแห้ง แข้งขาอ่อนแรง มอืไม้

อ่อนปวกเปียกกะทนัหนั

“สวสัดคีรบัคณุพ่อ” กฤตพจน์ค่อยๆ ดงึมอืข้างที่โอบไหล่ของมาตกิา

ออก แล้วประนมมอืไหว้พร้อมกบัค้อมศรีษะลงอย่างช้าๆ ใจนกึอยากจะมดุ

กระเบื้องหนไีปตั้งหลกัเสยีตั้งแต่วนิาทนีี้

“สวสัดค่ีะคณุพี่” เพชรลดายิ้มหวานกลบเกลื่อนพร้อมกบักระพุม่มอื

ไหว้อย่างนอบน้อมสุดชีวิต หวังไว้ลึกๆ ว่าการย่อขาลงต�่าถึงเพียงนี้ คุณ 

พี่ชายของมาตกิาจะยอมลดโทษให้เธอสกัสบิเปอร์เซน็ต์

เพชรลดาไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่าเธอสามารถพาตัวเองและญาติผู้พี่ออกมา
จากเหตุการณ์หมิ่นเหม่เมื่อตอนกลางวันมาได้เช่นไร หลังจากไล่พี่ชายให้

กลับบ้านเรียบร้อยแล้ว หญิงสาวจึงต่อสายเพื่อขอค�าปรึกษาจากมารดาที่

ต่างแดนทนัที

“ว่าไงจ๊ะสาวน้อยของคณุแม่ โทร. มาแต่วนัเชยีว” เสยีงอ่อนโยนของ

มารดาเอ่ยขึ้นหลงัจากกดรบัสาย
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เพชรลดาเงยหน้าขึ้นมองหน้าปัดนาฬิกาบนผนงัห้อง ที่บอกเวลาสบิ

เจ็ดนาฬิกาสามสิบนาที ซึ่งนั่นเท่ากับว่าที่ประเทศอังกฤษก็คงจวนเจียนจะ

เที่ยงแล้ว หญงิสาวเกาท้ายทอย เพราะมวัแต่กงัวล อยากหาคนปรกึษาจงึ

หลงลืมเรื่องเวลาที่ต่างกันถึงหกชั่วโมง ซึ่งพอจะคาดเดาได้ว่าช่วงเวลานี้

มารดาคงจะงานยุ่งน่าดู

“ลดาลมืดูเวลาค่ะคุณแม่ แล้วนี่คุณแม่ตดิประชุมอยู่หรอืเปล่าคะ” 

“วนันี้มปีระชุมเช้า เพิ่งจะกลบัมานั่งพกัในหอ้งท�างานได้สกัพกั สว่น

คุณพ่อของลูกนอนพักสบายจนกรนเสียงดังทะลุเพดานไปแล้วละ” ฝั่ง

มารดาตอบ

เพชรลดานกึภาพตามแล้วอมยิ้มน้อยๆ “มนิา่ละ่ ลดาไดย้นิเสยีงลม

อะไรลอยเข้ามาในสาย ที่แท้กเ็สยีงคุณพ่อกรนนี่เอง” 

คณุน�้าทพิย์หวัเราะแผ่วเบากบัอารมณ์ขนัของบตุรสาวคนโตก่อนที่จะ

ถามต่อ “ฝึกงานเป็นยงัไงบ้าง ไปป่วนอะไรบรษิทัพี่เลก็อกีหรอืเปล่า”

“โห คุณแม่คะ ลดาออกจะเป็นเดก็ด ีจะไปป่วนอะไรพี่เลก็ได้ล่ะคะ 

มแีต่ช่วยงานอย่างขยนัขนัแขง็”

“ห ึไว้แม่จะโทร. ไปเชก็กบัคณุป้า ว่าแต่โทร. หาแม่ตอนนี้มอีะไรหรอื

เปล่าจ๊ะ” แม่ก็คือแม่ แค่เพียงได้ยินน�้าเสียงของบุตรสาวก็พอจะคาดเดา

ความกงัวลที่แฝงมาได้เลาๆ  

“คอื...ลดา เอ่อ...” หญงิสาวอกึอกั

“ไหนว่าไม่ได้ไปป่วนอะไรไง ท�าไมถงึอกึอกัชอบกล” มารดาดกัคอ

“โธ่ คณุแม่ขา” เพชรลดาครวญเสยีงอ่อย และเมื่อได้ยนิเสยีงมารดา

หวัเราะแว่วเข้ามาจงึตดัสนิใจถามในสิ่งที่ตนเป็นกงัวล 

“ถ้าหากเราท�าผดิโดยรู้เท่าไม่ถงึการณ์ จะถูกลงโทษหรอืเปล่าคะ” 

“หือ...” ผู้เป็นมารดาเบิกตาโพลงก่อนจะถามต่อ “ไปท�าอะไรมา 

ตวัแสบ เล่าให้แม่ฟังให้หมดเลยนะ” 

“ก็ได้ค่ะ” เพชรลดาว่า ก่อนจะเริ่มต้นเล่าวีรกรรมที่ตนและพี่ชาย 
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คนเลก็เพิ่งไปก่อมาให้มารดาฟังอย่างละเอยีด

คุณน�้าทิพย์ยกมือทาบอกครั้งแล้วครั้งเล่า กุมขมับก็แล้ว ตบหน้า

ผากกแ็ล้ว แต่วรีกรรมนี้ของบตุรสาวและหลานชายหวัแก้วหวัแหวนกน่็าจบั

มาตกี้นลงโทษสกัสองสามท ี

“ลดาลูก ท�าไมหนูกบัพี่เลก็ไม่หาข้อมูลให้ดกี่อน แบบนี้ท่านนายพล

จะยอมให้ตาเลก็จบีลูกสาวท่านต่อหรอืเปล่า” 

“ลดาไม่ทราบเลยค่ะ แค่พี่เล็กเอาชีวิตรอดจากลูกปืนวันนี้ได้ก็เก่ง

แล้ว เฮ้อ...” เพชรลดาถอนหายใจยาว

“ลดาคะ ในเมื่อหนทู�าผดิ หนกูต้็องขอโทษนะลกู หาโอกาสไปขอโทษ

ทั้งสองเสยี”

“แล้วทั้งสองท่านจะยกโทษให้ลดาหรอืเปล่าคะ”

“ให้สลิูก คนส�านกึผดิย่อมได้รบัโอกาสให้แก้ตวัเสมอ” คุณน�้าทพิย์

ตอบ

“เฮ้อ ค่อยสบายใจหน่อย ลดาไม่น่าออกตัวแรงช่วยพี่เล็กเลย 

อตุส่าห์สถาปนาตวัเองเป็นกามเทพน้อยช่วยแผลงศรรกั ค่าจ้างกไ็ม่ได้ แถม

ยงัหน้าแตกหมอไม่รบัเยบ็อกี”

“จ้ะ แม่กามเทพน้อย ถ้าสบายใจแล้ว แม่ขอนอนพกัเอาแรงก่อนก็

แล้วกนั บ่ายนี้มปีระชุมอกียาว” คุณน�้าทพิย์ว่า

“ฝันดีนะคะคุณแม่ คิดถึงนะคะ” เพชรลดาส่งเสียงจุ๊บไปตามสาย 

ก่อนจะวางสมาร์ตโฟนลงข้างตวั แล้วซกัซ้อมค�าขอโทษที่จะต้องน�าไปใช้ไม่

วนัใดกว็นัหนึ่ง

“ลดา กราบขอโทษด้วยนะคะ ไม่เอาๆ ส�านวนเกนิไป ลดาขอโทษนะคะ 

อมื ไม่ด ีไม่เพราะเลย เอ๊ะ! หรอืว่าต้องมพีวงมาลยัไปด้วย ใช่ แบบนี้เลย 

ต้องถือพวงมาลัยดอกมะลิไปด้วย ท่านนายพลกับพี่ภูมิจะได้รู ้ว่าลดา 

ส�านกึผดิจรงิๆ”
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ภายในห้องนอนที่ตกแต่งด้วยเฟอร์นเิจอร์โทนสนี�้าเงนิ ชนม์ภมูนิอน

ยกมือขึ้นก่ายหน้าผาก พยายามหาทางขัดขวางชายหนุ่มที่มาขายขนมจีบ 

น้องสาวของตน แต่ทกุครั้งที่คดิ จะมภีาพใบหน้าทะเล้นของหญงิสาวอกีคน

แทรกเข้ามาในห้วงความคดิด้วยเสมอ

“เดก็แสบ แสบจนได้เรื่องจรงิๆ” ชนม์ภมูว่ิาพลางเอื้อมมอืไปปิดโคม-

ไฟหัวเตียง ก่อนจะล้มตัวลงนอนพร้อมกับภาพเจ้าของใบหน้าทะเล้นที่มัก

จะผลบุๆ โผล่ๆ เข้ามาในห้วงแห่งความฝันตลอดมาตั้งแต่ครั้งแรกที่เจอกนั



“พี่ตามขา พี่ตาม ตื่นหรอืยงัคะ” เชา้วนัรุง่ขึ้นเพชรลดารบีอาบน�้า
แต่งตวัแล้วไปเคาะห้องของมาตกิาที่อยู่บนชั้นเดยีวกนั

เจ้าของห้องที่ยังสวมชุดนอนสีครีมเดินสะโหลสะเหลออกมาเปิด

ประตู “ว่าไงจ๊ะลดา ปลุกพี่แต่เช้าเชยีว” มาตกิาถามหลงัจากยกมอืขึ้นป้อง

ปากแล้วหาว

“สายแล้วต่างหาก พี่ตามมัวแต่คิดถึงพี่เล็กอยู่ละสิท่าถึงได้ตื่นสาย

แบบนี้” เพชรลดาว่าพลางเดนิน�าเจ้าของห้องเข้าไปนั่งบนโซฟา

มาตกิาชะงกัฝีเท้าเลก็น้อย ไม่คดิว่าน้องสาวข้างห้องจะมญีาณวเิศษ

รู้ลึกรู้จริงถึงเพียงนี้ ก่อนจะเสเปลี่ยนเรื่อง “แต่งตัวสวยขนาดนี้ คงไม่ได้

ตั้งใจแค่จะมานอนเล่นที่ห้องพี่หรอกมั้ง”

เพชรลดายืดอกแล้วเชิดหน้าขึ้นโชว์ล�าคอระหงที่มีสร้อยเพชรขนาด

เลก็สวมอยู่ ติ่งหูขาวนวลเนยีนมเีพชรน�้างามประดบัไว้ ซึ่งรบักนักบัแหวน

และก�าไลข้อมอื ชุดที่เธอเลอืกมาสวมในวนันี้คอืคอลเลก็ชนัใหม่ล่าสุดจาก

แบรนด์เสื้อผ้าของครอบครวั ที่มชีื่อเสยีงมากแบรนด์หนึ่งในยโุรป และน้อย

๔
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คนนกัที่จะรบัรูว่้าพรสวรรค์ของเพชรลดานั้นคอืการออกแบบเครื่องแต่งกาย 

หญิงสาวมีส่วนร่วมในทุกคอลเล็กชัน แต่ด้วยความที่ยังเรียนไม่จบและ 

ไร้ประสบการณ์ จงึยงัไม่ออกหน้าในบรษิทัของตนเตม็ร้อย และขอมาเรยีนรู้

งานบรหิารกบัญาตผิู้พี่ในช่วงปิดภาคเรยีน

“พี่ตามว่าชุดที่ลดาสวมสวยหรือเปล่าคะ” เพชรลดาลุกขึ้นยืนแล้ว

หมุนตวัก่อนถาม

มาตกิาพนิจิสาวน้อยตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้าแล้วยกนิ้วโป้งให้ทั้งสอง

ข้าง “สวยมากจ้ะ ชดุนี้สวย ดเูก๋แปลกตา แต่พอมาอยูบ่นร่างของลดากลบั

ดูน่ารกัสมวยั เครื่องประดบักเ็ข้ากนัด ีรวมถงึกระพรวนข้อเท้านั่นด้วย”

เพชรลดาย่นจมูกก่อนจะแก้ค�า “ขอเปลี่ยนเป็นก�าไลข้อเท้า หรือ

สร้อยข้อเท้าได้ไหมคะ กระพรวนฟังดแูปลกๆ เหมอืนกบัลดาเป็นแมวน้อย

เลย”

“จ้ะ ว่าแต่บอกพี่ได้หรอืยงัว่าวนันี้จะออกไปไหน” มาตกิาว่า

“เอ่อ คอืแบบนี้ค่ะพี่ตาม ลดามนีดักบัผู้ใหญ่คนหนึ่ง แล้วเขา...เขา 

เอ่อ บุคลิกคล้ายพี่ชายของพี่ตามเลย ลดาเลยอยากรู้ว่าในสายตาพี่ภูม ิ 

เอ๊ย คนที่บคุลกิแบบพี่ภมูจิะมองชดุนี้ว่าไม่สภุาพหรอืเปล่าคะ” เพชรลดาเอ่ย

ถามเสยีงตะกุกตะกกั

“ฮั่นแน่ นัดหนุ่มซะด้วย” มาติกาหรี่ตามองสาวน้อยข้างห้องคล้าย

จบัผดิ

“มะ...ไม่ใช่แบบที่พี่ตามเข้าใจนะคะ คือลดาท�าผิดกับคนคนนี้ค่ะ 

ลดากเ็ลยจะไปขอโทษ” คนถูกจบัผดิรบีแก้ความเข้าใจ

“อ๋อ...” ทว่ามาตกิาลากเสยีงยาวคล้ายไม่เชื่อในประโยคข้างต้นแม้แต่

น้อย

“เอ่อ ว่าแต่ พี่ชายพี่ตามเป็นทหารหรอืคะ ลดาไม่อยากจะเชื่อเลยว่า

พี่ตามมพีี่ชายด้วย อยู่ห้องตดิกนัมาตั้งนาน ไม่เหน็จะมใีครมานอนค้างกบั

พี่ตามสกัคน”



เ ม ญ า ณี  l  35

“พี่ภมูเิป็นทหารหน่วยรบพเิศษ ไม่ค่อยมเีวลาเหมอืนคนอื่นเขาหรอก

จ้ะ ดูอย่างตอนที่พวกเราไปเลี้ยงอาหารกลางวนัเดก็ๆ ส ิอยู่ๆ กโ็ดนเรยีก

ตวัเพราะมภีารกจิด่วน” มาตกิาตอบ

“แย่จงั แล้วแบบนี้กไ็ม่มเีวลาพกัเลยสคิะ” เพชรลดาถามต่อ

“เวลาไม่มีภารกิจก็ได้พักจ้ะ อย่างวันนี้พี่ภูมิก็นัดทีมไปเข้ายิมฟิต

ร่างกาย”

“ที่ไหนคะ” เพชรลดาเบกิตาโพลงแล้วรบีถามถงึสถานที่อย่างรวดเรว็

ด้วยความลมืตวั

“หอื...” มาตกิาเลกิคิ้วมองสาวน้อยข้างกายคล้ายจบัผดิ

“คอืลดาแค่อยากรูค่้ะ ว่าหน่วยรบที่ต้องใช้ก�าลงัมากกว่าคนปกต ิเขา

ฟิตร่างกายที่ไหน มีที่เฉพาะหรือเปล่าก็เท่านั้นเอ๊ง” เพชรลดาขยายความ

เสยีงสูง

“อ๋อ พี่ภูมิกับทีมชอบไปยิมที่พี่เคยพาลดาไปบ่อยๆ นั่นแหละ” 

มาตกิาตอบ

“เยี่ยม!” เพชรลดายกนิ้วโป้งแล้วคว้ากระเป๋าสะพายใบหรขูึ้นมาคล้อง

แขน ก่อนจะโบกมอืล�่าลาเจ้าของห้อง “งั้นลดาขอตวัก่อนนะคะ พี่ตามไป

นอนต่อเถอะค่ะ ยงัเช้าอยู่เลย ไว้เยน็ๆ ลดาจะมาหาใหม่นะ”

มาตกิายกมอืกุมศรีษะแล้วมองตามหลงับางของสาวน้อยข้างห้องไป

จนลบัตา “สรุปว่าตอนนี้เช้าหรอืสายแล้วกนัแน่” หญงิสาวพมึพ�ากบัตวัเอง

ก่อนจะเดนิไปกดลอ็กประตู

ปลายเท้าขาวนวลก้าวลงจากรถคนัหรทูี่คุณป้าน�้าเพชร โภคนิอภวิฒัน์ 
จดัไว้ส�าหรบัดูแลหลานสาวในช่วงฝึกงาน เสยีงก�าไลข้อเท้าดงักรุ๊งกริ๊งยาม

หญงิสาวเยื้องย่างอย่างชดช้อย เพชรลดาขยบัแว่นกนัแดดแบรนด์ดงัให้เข้า

ที่ ก่อนจะเดนิน�าผู้ตดิตามเข้าไปด้านในยมิชื่อดงั 

“ขอบคุณค่ะพี่ครรชติ” เพชรลดาเอ่ยขอบคุณบอดกีาร์ดส่วนตวัของ
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ผูเ้ป็นป้า ที่ได้รบัมอบหมายให้มาดแูลเธอเป็นการชั่วคราว ยามที่บอดกีาร์ด

หนุ่มใหญ่ช่วยเปิดประตูทางเข้าให้ก่อนที่เธอจะเดนิถงึ

ครรชิตยกยิ้มแล้วค้อมศีรษะลงน้อยๆ ก่อนจะผายมือเชิญคุณหนู

ของตน เพชรลดาเชิดใบหน้าจิ้มลิ้มขึ้น แล้วเดินเข้าไปติดต่อที่บริเวณ

เคาน์เตอร์

“สวสัดคี่ะ ไม่ทราบว่าพนัตรชีนม์ภูมมิาถงึหรอืยงัคะ” หญงิสาวเอ่ย

ถาม

พนักงานต้อนรับสาวเงยหน้าขึ้นมองคู่สนทนาแล้วอมยิ้ม “คุณลดา

นั่นเอง หายไปหลายวนัเลยนะคะ”

“ช่วงนี้งานที่บริษัทยุ่งมากค่ะเลยไม่ได้มาเที่ยวเลย ไว้ลดาจะชวน 

พี่ตามมาป่วนอกีนะคะ” เพชรลดาตอบพร้อมรอยยิ้มกว้าง

“ได้เลยค่ะ พีๆ่  เทรนเนอร์บ่นคดิถงึคณุลดากนัใหญ่ ส่วนพนัตรชีนม์-

ภูมกิบัทมีชกมวยอยู่ที่ชั้นสองค่ะ” เจ้าหน้าที่คนเดมิตอบ

“ขอบคุณค่ะ งั้นลดาขอตัวก่อนนะคะ” เพชรลดาตอบพลางขยับขา

ก้าวเดินต่อได้เพียงสองก้าวก็ชะงักฝีเท้า ก่อนจะเอี้ยวตัวกลับมาสนทนา 

กบัผู้ตดิตามเสยีงไม่ดงัมากนกั

“ท�าไมวนันี้ยมิเขาไม่เปิดไฟเลยคะพี่ครรชติ”

“เอ่อ...” ครรชิตอึกอักเล็กน้อยก่อนตอบ “คุณหนูลองถอดแว่น

กนัแดดออกก่อนสคิรบั” 

คุณหนูเพชรลดายกมือขวาขึ้นป้องปากแล้วกระแอมหนึ่งที จากนั้น

จงึถอดแว่นกนัแดดมาถอืไว้ พลางหนักลบัไปยิ้มแหยให้ครรชติเป็นการแก้

เขนิ “จรงิด้วย ลดาลมื” 

ครรชิตกลั้นข�าแล้วพยักหน้ารับ จากนั้นจึงก้าวเดินตามหลังคุณหนู

อารมณ์ดขีองตนไปตดิๆ   

เพชรลดาชะโงกหน้าเข้าไปมองในห้องที่จดัเตรยีมไว้ส�าหรบัต่อยมวย 

กพ็บกบัภาพที่ท�าให้ตกตะลงึ ชนม์ภูมกิ�าลงัยกขาขวาเตะเข้าเป้าที่คู่ซ้อมถอื
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อยู่ในระดบัอก

เสยีงดงัตุ้บ! ตุ้บ! ตามจงัหวะการยกขาเตะ พาให้สาวน้อยต้องเบกิ

ตาโพลงแล้วท�าปากขมบุขมบิกบัตวัเองด้วยความชื่นชม “พี่ภมูหุ่ินดจีงั ขาก็

ยาว เตะกด็งั แขนขามแีต่มดักล้าม โอ๊ย...หวิ”

...

“โอ้โห พี่ภมูเิตะไม่ยั้งเลย ไอ้ทศจกุหมดแล้วพี่ พอๆ พกัก่อน” รณ-

กรร้องเรยีกจากด้านล่างเวทมีวย

“ดเีลยพี่ ขอผมจดัการไอ้กรต่อสกัท”ี ธนภทัรเอ่ยกบัผู้บงัคบับญัชา

พลางหกันิ้ว แล้วพยกัหน้าเรยีกคู่ซ้อมของตนให้ขึ้นไปบนเวท ี

“ซาดิสม์ที่สุด” รณกรบ่นอุบ แต่กระนั้นก็ก้าวตามขึ้นไปยืนบน

สงัเวยีนอย่างสง่างาม

“น�้าครบัพี่” ทศทศิมองตามเพื่อนสนทิและรุ่นพี่บนเวทแีล้วหวัเราะใน

ล�าคอ ก่อนจะเดนิไปหยบิขวดน�้าเปล่ามายื่นให้แก่คู่ซ้อมของตน

“ขอบใจมากทศ” ชนม์ภูมกิล่าว พลางรบัขวดน�้ามาวางไว้ แล้วถอด

เสื้อที่ชื้นเหงื่อออกมาวางพาดกบัเก้าอี้ ก่อนจะยกขวดน�้าขึ้นมาดื่มแก้กระหาย

...

“โอ๊ย หน้าอกนั่น ลดาจะเป็นลม” เพชรลดาเบกิตาโพลง ก่อนจะก้าว

เข้าไปในห้องซ้อมคล้ายก�าลงัล่องลอยอยู่ในความฝัน

เสยีงดงักรุง๊กริ๊งที่แว่วเข้ามาใกล้ๆ พาให้ทั้งสี่หนุม่หยดุทกุการกระท�า

แลว้หนัไปมองต้นเสยีงพร้อมกนั ดวงตาคูค่มสี่คูจ้่องมองสาวนอ้ยผูม้าใหม่

ด้วยความสงสัย และยิ่งตะลึงงันมากยิ่งขึ้นเมื่อริมฝีปากอิ่มขยับเอื้อนเอ่ย

เสยีงสดใส

“พี่ภูมขิา สวสัดคี่ะ” หญงิสาวร้องทกัพร้อมรอยยิ้มกว้าง

ซึ่งเสยีงร้องทกัทายนั่นกด็งัพอที่จะท�าให้ ธนภทัร รณกร และทศทศิ 

หันขวับไปมองพี่ภูมิขาอย่างพร้อมเพรียงกัน นิยามของค�าว่าตกใจอาจจะ

น้อยไปส�าหรบัความรูส้กึของชนม์ภมูใินขณะนี้ ชายหนุ่มตกอยูใ่นภาวะชอ็ก
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ไปชั่วขณะ ยามได้เหน็หญงิสาวจอมทะเล้นเดนิตรงเข้ามาหา

“ละ...ลดา” ชายหนุม่เอ่ยชื่อหญงิสาวอย่างแผ่วเบา โดยไม่ทนัสงัเกต

เลยว่าบดันี้ทมีงานของตนทั้งสามขยบัก้าวเข้ามายนืชดิอยูด้่านหลงัด้วยความ

อยากรูอ้ยากเหน็ ด้วยร้อยวนัพนัปียงัไม่เคยมผีูห้ญงิคนใดเข้าถงึตวัชนม์ภมูิ

ได้ใกลเ้ท่านี้มาก่อน แต่ส�าหรบัหญงิสาวผูน้ี้ค�าว่าใกลอ้าจจะไกลเกนิไปดว้ย

ซ�้าเมื่อเธอ…

“นี่หน้าอกของพี่ภูมหิรอืคะ ท�าไมใหญ่จงั โห ใหญ่กว่าของลดาอกี 

มั้งเนี่ย” หญงิสาวยื่นหน้าเข้าใกล้หน้าอกแกร่งของหวัหน้าหน่วยรบพเิศษใน

ระยะประชิดเพื่อส�ารวจทุกรูขุมขน ก่อนจะยกมือขวาขึ้นจิ้ม...จิ้มตรง

จุดศูนย์กลางสชีมพูเข้มทั้งสองข้างสลบักนัไปมา

ชนม์ภูมหิายใจตดิขดั มอืหนาสั่นเทาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน แล้ว

ประคองสต ิค่อยๆ รวบมอืบางแสนซุกซนมากุมไว้ “ลดา มาได้ยงัไงครบั”

“แป๊บหนึ่งนะคะ ลดาก�าลงัสงสยัว่าท�าไมพี่ภมูหินา้อกใหญจ่งั” หญงิ

สาวเงยหน้าขึ้นตอบ ก่อนจะกดใบหน้าเข้าชดิทลีะนดิ

“เอ่อ...พี่ภูมคิรบั ให้พวกผมออกไปก่อนหรอืเปล่า เผื่อพี่อยากจะมี

เวลาส่วนตวั” ธนภทัรถามเสยีงอกึอกั 

ชนม์ภูมิส่ายหน้าหวือ ก่อนจะขยับเท้าก้าวถอยหลังเพื่อหนีสายตา

ซุกซนของหญงิสาวที่ตั้งท่าส�ารวจหน้าอกของตนอย่างจรงิจงั

“ฮึ่ม...” ชนม์ภมูกิระแอมหนึ่งทก่ีอนจะก�าราบหญงิสาวด้วยน�้าเสยีงที่

ดุดนั “ลดา เงยหน้าขึ้นมาคุยกนัดีๆ ”

เพชรลดาจ�าต้องละความสนใจใคร่รู้ของตนเอาไว้เบื้องหลัง แล้ว

แบะปาก ช้อนสายตาขึ้นมองคู่สนทนา 

“กไ็ด้ค่ะ ขอดนูดิเดยีวกไ็ม่ได้ หวงจงั” หญงิสาวบ่นกระปอดกระแปด 

พลางยืดตัวขึ้นยืนหลังตรง วางกระเป๋าถือที่คล้องบนแขนเรียวลงบนเก้าอี้

ตวัที่ชนม์ภูมเิพิ่งถอดเสื้อพาดเอาไว้ จากนั้นจงึประนมมอืแล้วย่อตวัลง 

“สวสัดคี่ะพี่ๆ ”
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ธนภทัร รณกร และทศทศิ ท�าหน้าเหลอหลา แต่กย็กมอืขึ้นรบัไหว้

หญงิสาวตรงหน้าพร้อมกนั 

“เพื่อนพี่ภูมิตัวโตทุกคนเลยนะคะ” หญิงสาวที่มีความสูงเพียงหนึ่ง

ร้อยหกสบิเซนตเิมตรกล่าวคล้ายจะชวนสนทนา แต่ได้รบัเพยีงรอยยิ้มมุม

ปากจากสามหนุ่มตวัโตตอบมาเท่านั้น

“ลดามาได้ยงัไงครบั” ชนม์ภูมถิามอกีรอบหลงัจากสงบอารมณ์และ

กล่อมขนในกายหนุ่มที่สามคัคกีนัลุกชนัให้สงบลงได้แล้ว

“ลดาตั้งใจมาหาพี่ภูมคิ่ะ” หญงิสาวตอบกลบัเสยีงดงัฟังชดั

“มาหาผม?” ชนม์ภูมิเลิกคิ้ว มองใบหน้าจิ้มลิ้มตรงหน้าด้วยความ

สงสยั

“ค่ะ มาหาพี่ภูม ิ พี่ภูมนิั่งลงก่อนสคิะ ลดามเีรื่องจะคุยด้วย” หญงิ

สาวอารมณ์ดวีา่พลางลากเกา้อี้ที่ตั้งอยู่ด้านข้างมาไว้ดา้นหน้า ก่อนจะยกัคิ้ว

เป็นนยัให้ชายหนุ่มนั่งลง

ชนม์ภมูหินักลบัไปสบตาทมีงานของตนคล้ายขอความเหน็ ทว่ากลบั

ถูกรณกรดันตัวให้นั่งลงบนเก้าอี้ตัวดังกล่าวเสียอย่างนั้นพร้อมกับกระซิบ

บอก

“ตามใจเดก็หน่อยสพิี่ เขาให้นั่งกน็ั่ง”

“ไอ้กร” ชนม์ภูมิครางฮึ่มในล�าคอ ก่อนจะหันกลับไปมองหญิงสาว

จอมป่วนอกีรอบ

เพชรลดาระบายยิ้มเจ้าเล่ห์ ก่อนจะทรุดตัวลงนั่งยองๆ เพื่อค้นหา

บางอย่างในกระเป๋าถอืใบงาม 

“ยังสดและสวยเหมือนเดิมเลย” หญิงสาวพึมพ�าก่อนจะยกเจ้าพวง

มาลยัสสีดและสวยออกมาจากกระเป๋า ท่ามกลางสายตาตื่นตะลงึของสี่หนุ่ม

ที่ปักหลกัอยู่ฝั่งตรงข้าม

“ลดาเอาพวงมาลยัดอกมะลมิาขอโทษพี่ภมูค่ิะ ลดาไม่รูม้าก่อนจรงิๆ 

ว่าพี่ภมูเิป็นพี่ชายแท้ๆ ของพี่ตาม ยกโทษให้ลดาด้วยนะคะ” คุณหนูเพชร-
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ลดาว่าพลางวางพวงมาลยัดอกมะลพิวงงามลงบนฝ่ามอืหนา ก่อนจะเงยหน้า

ขึ้นมองใบหน้าคมเข้มแล้วกะพรบิตาปรบิๆ  

“นะคะพี่ภูม ิยกโทษให้ลดานะคะ” หญงิสาวส่งเสยีงออดอ้อน

ชนม์ภูมิหายใจติดขัด คาดไม่ถึงว่าหญิงสาวประหลาดจะกล้าเข้ามา

ขอโทษตนด้วยวิธีนี้ ยิ่งได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักจากลูกน้องที่ยืนล้อมอยู่

ด้านหลงัด้วยแล้ว ยิ่งอยากจะแกล้งหลบัไปเสยีตอนนี้ให้รู้แล้วรู้รอด 

“ไม่จ�าเป็นต้องท�าแบบนี้” นายทหารหนุ่มว่า

“จ�าเป็นสคิะ ลดาเป็นเดก็แล้วยงัท�าผดิอกี แบบนี้ไม่ขอโทษ โดนคณุ

แม่หักเงินแย่เลย” เพชรลดาตอบแล้วเอียงหน้าครุ่นคิด “เอ หรือว่าพวง

มาลัยไม่สวยถูกใจ งั้นพี่ภูมิชอบดอกอะไรเป็นพิเศษคะ ลดาจะให้ที่ร้าน

ดอกไม้ร้อยให้ใหม่”

“มะ...ไม่ต้องครบั” ชนม์ภูมติอบเสยีงตะกุกตะกกั

“เย้ งั้นเราสองคนดีกันแล้วนะคะ เจอกันครั้งหน้าลดาจะไม่แกล้ง 

พี่ภูมแิล้ว ลดาสญัญา เฮ้อ ค่อยสบายใจหน่อย งั้นลดาขอตวัก่อนนะคะ” 

เพชรลดาว่าพลางผุดลุกขึ้นยืน ก่อนจะประนมมือไหว้ลาสี่หนุ่มแล้วคว้า

กระเป๋าเดนิเข้าไปหาผู้ตดิตาม

แต่ในจงัหวะที่หญงิสาวก�าลงัเดนินวยนาดออกไปนั้น กลบัถูกฉุดรั้ง

เอาไว้ด้วยน�้าเสยีงเข้ม

“เดี๋ยว...ลดา” เสยีงเข้มที่ดงัตามหลงัฉดุรั้งหญงิสาวให้ชะลอฝีเท้าแล้ว

หนัหลงักลบัไปมอง

“คราวนี้พี่จะยกโทษให้ แต่พี่จะถอืว่าลดาตดิค้างพี่อยูห่นึ่งอย่าง” นาย

ทหารหนุม่กล่าว ซึ่งไม่เข้าใจตนเองเช่นกนัว่าเหตใุดจงึนกึแผลงคาดโทษหญงิ

สาวเช่นนั้น และที่ส�าคญัที่สดุค�าว่า ‘พี่’ ที่แสดงออกถงึความสนทิสนมกห็ลดุ

ปากสนทนากบัหญงิสาวอย่างง่ายดายด้วยเช่นกนั

“ตดิค้าง ค้างอะไรคะ” เจ้าของเสยีงใสถามกลบั

“ไว้คิดออกแล้วจะบอก” ชนม์ภูมิกระตุกยิ้มที่มุมปากน้อยๆ ก่อน 



เ ม ญ า ณี  l  41

จะเอ่ยต่อ “อ้อ แล้วกระพรวนนั่นไม่ใส่ได้ไหม โตจนป่านนี้แล้วคงไม่ต้อง

กลวัหลงทางแล้วกระมงั”

เพชรลดาอ้าปากค้างแล้วก้มหน้าลงมองกระพรวนที่ชายหนุ่มเอ่ยถึง

เลก็น้อย ก่อนจะเงยหน้าขึ้นสบดวงตาคูค่มอกีรอบ “เขาเรยีกว่าก�าไลข้อเท้า

ค่ะ ใส่เป็นแฟชั่น” 

“อืม นั่นแหละมันเสียงดัง แบบนี้ฝ่ายตรงข้ามได้ยินหมดว่าเรา

เคลื่อนไหวอยู่ตรงไหน” นายทหารหนุ่มตอบด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

เพชรลดายิ้มแหยแล้วพยกัหน้ารบั “โอเคค่ะ ต่อไปลดาจะไม่ให้ฝ่าย

ตรงข้ามจบัได้ จะเลอืกใส่แบบที่ไม่มเีสยีงกแ็ล้วกนันะคะ” 

และเมื่อชนม์ภูมิพยักหน้าอนุญาต เพชรลดาจึงรีบก้าวขาเดินน�าผู้

ตดิตามออกไปจากห้องซ้อมมวยอย่างรวดเรว็

“นี่โลกเราหมุนมาถึงจุดที่สาวน้อยเอามาลัยดอกมะลิมาง้อหนุ่มใหญ่

แล้วหรอืวะ” รณกรกระซบิกระซาบทศทศิ

“ถงึว่าไม่เคยเหน็พี่ภมูคิวงสาวที่ไหน ที่แท้กเ็ลี้ยงต้อยไว้นี่เอง” ทศทศิ

กระซบิตอบ

“เลี้ยงเด็กแบบนี้ ชีวิตก็มีสีสันดีนะครับพี่” ธนภัทรเอ่ยกับชนม์ภูมิ

หลงัจากที่สสีนัของชวีติเดนิลบัไปจากห้องแล้ว

“เลอะเทอะน่า” ชนม์ภมูติอบ ก่อนจะเดนิเลี่ยงเข้าไปนั่งพกัที่มุมห้อง 

พลางยกพวงมาลยัที่มกีลิ่นหอมอ่อนๆ ของดอกมะลแิละดอกจ�าปีขึ้นมาแตะ

ปลายจมูก

“เดก็เพี้ยนเอ๊ย ท�าแต่ละอย่าง จะให้ปกตเิหมอืนคนอื่นหน่อยกไ็ม่ได้” 

ถงึแม้นปากจะพร�่าบ่น แต่ดวงตาคมเข้มกลบัทอประกายความอ่อนโยนอย่าง

ที่ไม่เคยมใีครได้สมัผสัมาก่อน



ชีวิตในแต่ละวันของชนม์ภูมิต้องเตรียมพร้อมเสมอหากได้รับค�า
สั่งจากผูบ้งัคบับญัชา ชายหนุม่และทมีงานต้องสามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้อย่าง

ทันท่วงที ปัญหายาเสพติดนับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสังคม

เป็นวงกว้าง ซึ่งทางหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบตระหนักและทราบถึง

ปัญหาข้อนี้ดี เพียงแต่ว่าการกวาดล้างแบบถอนรากถอนโคนนั้นยังมีข้อ

จ�ากัดหลายประการ แต่กระนั้นทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ยังเดินหน้าอย่างเต็มที่ 

ที่จะสบืหาตวัการใหญ่เพื่อน�ามาด�าเนนิคดตีามกฎหมาย 

ภารกิจหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เช่นกัน ชนม์ภูมิและทีมต้องเดิน

ทางด่วนเพื่อลงพื้นที่สนธกิ�าลงัร่วมกบัเจ้าหน้าที่หลายหน่วยกวาดล้างกลุม่ผู้

ค้ายาเสพติดในแถบชายแดนทางภาคใต้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้น 

ชายหนุ่มและทมีงานตดัขาดจากการตดิต่อสื่อสารภายนอกทั้งปวง จวบจน

กระทั่งภารกจิส�าเรจ็ลลุ่วงด้วยด ีชนม์ภมูจิงึรบีเดนิทางไปเยี่ยมมาตกิาผูเ้ป็น

น้องสาว ณ คอนโดมเินยีมหรูใจกลางเมอืง

ชนม์ภูมิจอดรถในลานจอดรถด้วยความคุ้นชิน แล้วเดินไปกดรหัส

๕
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เรยีกลฟิต์เพื่อขึ้นไปยงัชั้นที่มาตกิาพกัอยู่ทนัที

...

“โอ๊ย แย่แล้ว สายแล้ว ลฟิต์จ๋ารบีขึ้นมาเถอะนะ ลดารบี” ทางฝั่ง

เพชรลดาที่หอบของพะรุงพะรงัก�าลงักดเรยีกลฟิต์ด้วยอาการร้อนรน

ติ๊ง!

ประตลูฟิต์ทั้งสองฝ่ังที่ค่อยๆ เคลื่อนออกจากกนั คล้ายกบัภาพสโลว์-

โมชันที่ชวนให้ผู้ที่อยู่ด้านในและด้านนอกลิฟต์เพ่งมองฝั่งตรงข้ามอย่าง 

ใจจดและจ่อ และ...

ตุ้บ!

ทนัททีี่ประตูลฟิต์เปิดออกเตม็ความกว้าง ข้าวของในมอืเพชรลดาก็

ร่วงกราวลงพื้น ชนม์ภูมิหรี่ตามองสาวน้อยประหลาดที่ปล่อยของในมือลง

เพื่อประนมมือไหว้ตนแล้วกลั้นข�า ก่อนที่ชายหนุ่มจะก้าวออกมาจากลิฟต์

แล้วย่อตวัลงเกบ็ข้าวของที่กระจดักระจายเตม็พื้นมาถอืไว้

“มาหาตามฝันหรือ” ชายหนุ่มถาม พลางยื่นสิ่งของในมือคืนให้

เจ้าของ

“เปล่าค่ะ ลดาพกัอยู่ที่ชั้นนี้” เพชรลดาตอบ

“อมื แบบนี้นี่เอง ถงึเคยทกึทกัว่าเป็นน้องสาวตามฝัน” ชนม์ภูมพิยกั

หน้าขึ้นลงช้าๆ  ไม่แปลกใจสกันดิที่เพชรลดากบัน้องสาวของตนจะสนทิกนั

ไวเช่นนี้ เพราะคอนโดมเินยีมแห่งนี้จดัสรรห้องพกัเพยีงสองห้องต่อชั้น ดงั

นั้นจงึเท่ากบัว่าชั้นนี้ทั้งชั้นคอือาณาจกัรของสองสาวไปโดยปรยิาย

“งั้นพี่ขอตวัก่อนนะครบั” ชายหนุม่เอ่ยขอตวั แล้วก้าวขาหมายจะเดนิ

ต่อ ทว่า...

“พี่ภูมคิะ พี่ตามไม่อยู่นะคะ” เพชรลดาเรยีก

“หมื ตามไปไหนแต่เช้า” ชนม์ภูมถิาม

“อยู่โรงพยาบาลค่ะ” 

“ตามเป็นอะไร?” ชายหนุ่มชกัขากลบัแล้วก้าวเข้าไปประชดิหญงิสาว



44  l  นี่ ไ ง ... ใ ช่ รัั ก

ด้วยความร้อนใจ

“พี่ภูมไิปท�างานที่ไหนมาคะ อย่าบอกนะว่าพี่ยงัไม่รู้อะไรเลย” 

และยิ่งหญงิสาวถามเช่นนี้ ชายหนุม่กย็ิ่งร้อนใจมากขึ้นอกีเท่าตวั จงึ

รบีพยกัหน้ารบัอย่างรวดเรว็ เพชรลดาผ่อนลมหายใจออกช้าๆ  ก่อนจะเล่า

ต่อ

“พี่ตามสบายดค่ีะ ที่ไปโรงพยาบาลกเ็พราะว่า เอ่อ...เพราะว่าพ่อพี่ภมูิ

ประสบอุบตัเิหตุ” 

ชนม์ภูมิเบิกตาโพลง หน้าถอดสีแล้วเอ่ยถามเสียงแผ่ว “ตั้งแต่เมื่อ

ไหร่”

“เกือบเดือนแล้วค่ะ เนี่ยลดาก็จะรีบเอาของไปให้พี่ตามแล้วบังเอิญ

เจอพี่ภูมทิี่นี่เสยีก่อน ดูสคิะ ลมืโทร. ตามพี่ครรชติเลย” เพชรลดาหน้ามุ่ย 

เพราะมวัแต่ตกใจจงึลมืโทร. ตามบอดกีาร์ดจากบ้านโภคนิอภวิฒัน์ 

“ไปรถพี่ ไปเถอะ” อารามร้อนใจ ชายหนุ่มจึงรีบกดลิฟต์แล้วคว้า 

ข้อมอืเลก็ให้เดนิตาม ทั้งยงัคอยซกัถามเหตกุารณ์ต่างๆ จากหญงิสาวตั้งแต่

ลงลฟิต์จนกระทั่งพาหนะคนังามเคลื่อนที่สู่ถนนใหญ่ 

ใบหน้าคมเข้มดุดันยิ่งกว่าเดิมยามได้รับฟังเรื่องราวต่างๆ จบลง 

เพชรลดาเอยีงใบหน้าจบัอาการของสารถหีนุม่ตลอดเวลา ก่อนจะเอ่ยปลอบ

ใจ

“แต่ตอนนี้พ่อพี่ภูมอิาการปลอดภยัแล้ว ไม่ต้องเครยีดนะคะ” 

ชนม์ภูมเิหล่ตามองเจ้าของเสยีงหวานแล้วพยกัหน้ารบั “ขอบใจลดา

มากนะที่ช่วยดูแลตามฝัน” 

“ลดาก็แค่ไปนอนเป็นเพื่อนพี่ตามทุกคืนค่ะ ส่วนคนที่ดูแลพี่ตามที่

โรงพยาบาลทั้งวนัคอืพี่เลก็ต่างหาก สญัญากบัลดาได้ไหมคะว่า ถ้าเจอกนั

พี่ภมูจิะไม่หกัคอพี่เลก็” หญงิสาวช่วยออกตวั เพราะเพยีงแค่เอ่ยถงึชื่อญาติ

ผู้พี่ของตน ใบหน้าดุดนัของชนม์ภูมกิย็ิ่งทวสีแีดงเข้มขึ้นอกีระดบั

“เป็นทหารยิ้มไม่ได้หรือคะ” ในขณะที่คนขับรถกิตติมศักดิ์ก�าลัง
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เคร่งเครยีดกบัเรื่องของบดิาและน้องสาวอยู่นั้น จู่ๆ หญงิสาวข้างกายกย็ื่น

หน้าทะเล้นเข้ามาถาม

ชนม์ภูมิเอียงหน้ามองใบหน้าจิ้มลิ้มเล็กน้อย ถึงแม้นจะไม่เข้าใจว่า

เหตใุดหญงิสาวจงึถามโพล่งออกมาอย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ แต่กระนั้นกย็นิดทีี่จะ

คลายความสงสยัด้วยความเตม็ใจ “ได้ส ิไม่มใีครห้าม”

“อมื...” เพชรลดาเอยีงใบหน้าไปมาคล้ายครุน่คดิ “แล้วท�าไมลดาไม่

เคยเหน็พี่ภูมยิิ้มเลย เจอกนัทไีรกห็น้าเดยีวแบบนี้ตลอด ไม่เมื่อยหรอืคะ”

ชนม์ภูมิถอนหายใจพร้อมส่ายหน้าน้อยๆ ก่อนจะปล่อยผ่านแล้ว 

กลบัมาตั้งใจกบัการขบัรถดงัเดมิ

“นอกจากจะไม่ยิ้มแล้ว ยงัตงึทุกส่วนอกีด้วย โดยเฉพาะหู พูดด้วย

ก็ไม่พูดด้วย” เพชรลดาขยับนั่งหลังตรงแล้วท�าปากขมุบขมิบ จึงไม่ทันได้

สงัเกตเหน็ว่าชายหนุ่มที่ตงึไปทุกส่วนก�าลงัระบายยิ้มน้อยๆ ด้วยทนัได้ยนิ

เสยีงพมึพ�านั่นครบทุกถ้อยทุกค�า

“อ้าว แย่จงั เลยเวลาเยี่ยมแล้ว พี่ตามกไ็ม่อยู่” เพชรลดาเกาะประตู
หน้าวอร์ดแล้วบ่นพึมพ�า ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองเจ้าของใบหน้าดุดันที่ยืน

เยื้องอยู่ข้างๆ 

“โทร. หาตามท”ี ชนม์ภูมวิ่า

หญิงสาวก้มลงค้นหาเจ้าจอสี่เหลี่ยมผืนผ้าในกระเป๋าถืออยู่ชั่วขณะ 

แล้วจงึเอยีงหน้าขึ้นตอบ “ลดาลมืเอามอืถอืมาค่ะ พี่ภูมโิทร. เองกแ็ล้วกนั

นะคะ”

“มอืถอืพี่แบตหมดตั้งแต่ลงใต้ ยงัไม่ได้ชาร์จเลย” ชายหนุม่กล่าวแล้ว

ถอนหายใจยาว

“เอายงัไงดคีะ พี่ภมูจิะนั่งรออยูท่ี่นี่จนกว่าจะถงึเวลาเยี่ยม หรอืว่าจะ

ไปท�าบุญกบัลดาก่อน”

ชนม์ภมูยิกข้อมอืข้างซ้ายขึ้นมาดเูวลา และเมื่อเหน็ว่าอกีหลายชั่วโมง
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กว่าจะถงึเวลาเยี่ยมอกีรอบ ดงันั้นชายหนุม่จงึแตะแขนหญงิสาวให้เดนิตาม 

“งั้นไปท�าบุญกนัก่อน”

เพชรลดาชี้ชวนให้ชนม์ภมูดูินั่นมองนี่ไปตามทางระหว่างเดนิกลบัออก

ไปยงัลานจอดรถของโรงพยาบาล โดยหารูไ้ม่ว่าภาพที่สาวน้อยก�าลงัขยบัรมิ

ฝีปากเจื้อยแจ้วเชื้อเชญินายทหารหนุม่ใหญ่มาดขรมึสนทนานั้นก�าลงัตกเป็น

เป้าสายตาของใครบางคน

ชนม์ภมูขิบัรถพาเพชรลดาออกไปถวายสงัฆทานในวดัที่ตั้งอยูไ่ม่ไกล
จากโรงพยาบาลมากนกั ชายหนุม่ช�าเลอืงมองหญงิสาวที่ก�าลงัสะกดิแขนตน

ระรกิแล้วเลกิคิ้วขึ้นมองคล้ายเป็นค�าถาม 

เพชรลดายู่ปากแล้วพยักพเยิดให้คนหน้าบึ้งมองมือของตนที่ก�าลัง

เตรยีมตวักรวดน�้าแล้วกระซบิเสยีงแผ่ว

“แตะแขนลดาสคิะ ก�าลงัจะถงึบทกรวดน�้าแล้ว” 

ชนม์ภมูพิยกัหน้ารบั ก่อนที่จะแตะมอืของตนบนเรยีวแขนเสลาที่ให้

สัมผัสเนียนนุ่มจนชายหนุ่มแทบจะหลงลืมว่าตนอยู่ในสถานที่ใด ชนม์ภูมิ

พยายามตั้งจิตให้สงบแล้วแผ่อุทิศส่วนกุศลให้แก่มารดาผู้ล่วงลับและ 

เจ้ากรรมนายเวรของบดิา จนกระทั่งเสยีงบทสวดของหลวงพ่อดงัว่า

“…มะณ ิโชตริะโส ยะถา...”

เพชรลดาจงึวางภาชนะส�าหรบักรวดน�้าลงแล้วประนมมอือธษิฐานจติ

ต่อ จากนั้นจงึกราบลาพระสงฆ์

“สบายใจจงัเลย” สาวน้อยยิ้มจนตาหยี

“คดิยงัไงถงึอยากมาท�าบุญ” ชนม์ภูมถิาม

“ตอนอยู่ที่องักฤษคุณแม่กพ็าไปวดับ่อยๆ ค่ะ แต่พอมาฝึกงานกบั 

พี่เลก็ ลดากย็งัไม่มโีอกาสมาวดัเลย แล้วตั้งแต่วนัที่ไปเลี้ยงอาหารกลางวนั

เดก็ที่บ้านสขีาว ลดากฝั็นไม่ค่อยด ีชอบฝันเหน็งตูวัโตๆ รดัจนหายใจไม่ออก 

เมื่อคนืกฝ็ันอกีนะคะ ลดากเ็ลยอยากมาท�าบุญให้เขาหน่อย เผื่อเขาจะเลกิ
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รดัลดาแน่นๆ สกัท”ี เพชรลดาเล่าด้วยน�้าเสยีงจรงิจงั

“ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยหรอกหรือ” ชายหนุ่มถาม ปกติก็ไม่เคยสนใจ

ชวีติของใครสกัเท่าไร แต่แปลก เวลาอยู่ใกล้สาวน้อยคนนี้ ชนม์ภูมคิล้าย

เป็นอกีคนที่มคีวามอยากรู้อยากเหน็เรื่องของคนอื่นจนผดิวสิยั

“คุณพ่อคุณแม่ของลดาย้ายไปท�าธุรกิจที่อังกฤษตั้งแต่ลดายังเล็กๆ 

ค่ะ”

“อมื แล้วท�าไมถงึมาฝึกงานที่นี่” 

“ก็ลดายังไม่รู้ว่าตัวเองชอบหรือไม่ชอบอะไร ทั้งๆ ที่เรียนอีกเทอม

เดียวก็จะจบแล้ว คุณป้า เอ่อ...คุณแม่ของพี่เล็กเป็นญาติของคุณแม่ลดา 

ท่านเลยแนะน�าให้ลดาลองมาฝึกงานบรหิารด ูเผื่อจะได้ไอเดยีอะไรดีๆ  กลบั

ไป” หญงิสาวเล่าอย่างไม่เคอะเขนิพร้อมทั้งยกมอืยกไม้ประกอบ

“แล้วไปพกัอยู่คอนโดคนเดยีวไม่กลวัหรอื”

“โอ๊ย สบายสิไม่ว่า จะให้ลดาไปพักกับคุณป้าก็ไม่ไหวค่ะ เกรงใจ 

แล้วลดากเ็ป็นคนอารมณ์ศลิป์ ชอบอยู่เงยีบๆ คนเดยีวด้วย”

ชนม์ภมูเิบกิตาขึ้นมองหญงิสาวที่ชอบอยู่เงยีบๆ คนเดยีวด้วยสายตา

ที่ไม่ใคร่เชื่อมากนกั เพชรลดาจงึรบีอธบิายต่อ

“ลดาพูดจรงิๆ นะคะ ลดาชอบความสงบ”

ชนม์ภมูพิยกัหน้ารบัน้อยๆ ทั้งที่แววตายงัฉายชดัว่าไม่ได้คล้อยตาม

แม้แต่นดิ ก่อนจะเอ่ยขึ้นมาลอยๆ “อยูค่นเดยีวกไ็ม่ค่อยได้พดูส”ิ ชายหนุม่

ยั้งประโยคที่สองที่ผดุขึ้นในสมองไว้ในใจ ทว่าเพชรลดาคล้ายรู้ทนัจงึรบีแย้ง

“พี่ภมูเิหมอืนก�าลงัจะบอกว่าเพราะลดาอยู่คนเดยีวมากไป พอได้เจอ

ใครเลยพูดไม่หยุดใช่ไหมคะ” 

ชนม์ภมูพิยายามไม่ระบายยิ้มให้กว้างจนเกนิไป เมื่อหญงิสาวเอ่ยถงึ

ประโยคที่ตนหยดุไว้ออกมาจนสิ้น และในเมื่อมคีนรู้เท่าทนัความคดิของตน 

ดงันั้นชายหนุ่มจงึพยกัหน้าขึ้นลงช้าๆ 

เพชรลดาท�าหน้ามุ่ยก่อนจะเอ่ยต่อ “ไม่ต้องห่วงว่าลดาจะเหงาปาก
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หรอกนะคะ เพราะลดาน่ะ พูดกบัตวัเองได้ ลดาพูดกบัตวัเองทั้งวนั อุ๊ย! 

ตรงนั้นมใีห้อาหารปลาด้วยค่ะ” 

สาวน้อยเพชรลดาว่า ก่อนที่จะคว้าข้อมือของชนม์ภูมิแล้วออกวิ่ง

เหยาะๆ ไปยังจุดจ�าหน่ายอาหารปลา ชนม์ภูมิฝืนตัวในตอนต้น ทว่าเมื่อ

ฝ่ามือนุ่มนิ่มกระชับฝ่ามือของตนแนบแน่น ตรรกะความหัวโบราณเรื่อง 

ชายหญิงไม่ควรถูกเนื้อต้องตัวกันจนเกินงามมลายไปจนสิ้น และยินยอม 

ก้าวขาตามหญงิสาวไปด้วยความเตม็ใจ

“นี่ในวัดนะลดา ส�ารวมหน่อย ห้ามวิ่งแบบเมื่อกี้อีก” ชายหนุ่มว่า

เสยีงดุ ในขณะที่เพชรลดาก�าลงัหยอดเงนิลงในตู้รบับรจิาคค่าอาหารปลาที่

ตั้งอยู่เบื้องหน้า

หญงิสาวยิ้มเจื่อนแล้วก้มหน้าลงมองพื้น “ขอโทษค่ะ ลดาลมืตวั”

ชนม์ภมูริะบายยิ้มที่มมุปากน้อยๆ ด้วยความเอน็ดู แล้วปรบัน�้าเสยีง

ของตนให้ดูอ่อนโยนลง “ไปกนัเถอะ แดดเริ่มร้อนแล้ว” 

“ค่า...” สายน้อยใบหน้าเศร้าสร้อยเมื่อครู่สลายไปในชั่วพรบิตา เมื่อ

เพชรลดาเงยหน้าขึ้นขานรับ และ...ก้าวขาฉับๆ พร้อมกับฮัมเพลงไปให้

อาหารปลาด้วยอารมณ์สุนทรดีงัเดมิ

“เฮ้อ...” ชนม์ภมูผ่ิอนลมหายใจออกช้าๆ ก่อนจะก้าวตามไปยนืโปรย

อาหารปลาอยู่อกีด้าน

“พี่ภูมขิา ดูสคิะ ปลาตวัโตมาก โอ๊ย น�้ากระเดน็เข้าปากลดาเลย” 

เสยีงเจื้อยแจ้วที่ดงัไม่ขาดพาให้นายทหารหนุม่สนกุตามไปด้วย นาน

แค่ไหนแล้วที่ตนไม่เคยผ่อนคลายแบบนี้ นานแค่ไหนแล้วที่ตนไม่เคยอยู่

ใกล้ผู้หญงิที่ไม่ใช่สมาชกิในครอบครวัได้นานถงึเพยีงนี้

ในขณะที่นายทหารหนุ่มก�าลังอิ่มเอมใจอยู่กับการให้อาหารปลาอยู่

นั้น จู่ๆ เสยีงใสกห็วดีร้องดงัขึ้น 

“ระวงั!” 

ชนม์ภูมหินัขวบัไปมองตามเสยีง กพ็บว่าเพชรลดาก�าลงักระโจนเข้า
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คว้าตัวเด็กหญิงตัวเล็กที่เดินเตาะแตะอยู่ริมตลิ่งตามล�าพังจนจวนเจียนจะ

กลิ้งลงน�้า ในจงัหวะนั้นเอง มารดาของเดก็หญงิที่วิ่งตามมารบีรบับุตรสาว

ของตนไปอุ้มไว้ ส่วนหญงิสาวที่กระโจนเข้าไปคว้าร่างเลก็เอาไว้ได้ทนันั้นเกดิ

เสยีการทรงตวัด้วยรองเท้าส้นเขม็ของตนปักทิ่มลงไปในน�้า 

“กรี๊ด!”

ตู้ม! 

ร่างสูงใหญ่วิ่งพรวดพราดเข้าหาก่อนจะกระโจนลงไปในน�้า แล้วคว้า

ร่างบางมากอดแนบอก ก่อนจะดนัหญงิสาวส่งให้ชาวบ้านที่อยูใ่นบรเิวณนั้น

ช่วยรบัขึ้นฝั่ง จากนั้นจงึปีนตามขึ้นมา

“พี่ภูมิ...” อารามตกใจ เพชรลดาโผเข้ากอดชนม์ภูมิเอาไว้เต็มสอง

แขน 

นายทหารหนุ่มตวัแขง็ทื่อ เว้นจงัหวะให้ตนเองหายใจเพยีงเลก็น้อย 

ก่อนจะค่อยๆ ยกมอืขึ้นลูบหลงับางอย่างเก้ๆ กงัๆ 

“ซนจนได้เรื่อง พี่บอกแล้วใช่ไหมว่าให้ส�ารวม” เสยีงเข้มเอ่ยตดิดุ 

เพชรลดาผละตัวออกช้าๆ หยาดน�้าในตาค่อยๆ เอ่อล้นจนกระทั่ง

ทะลักออกมาเป็นสาย นึกค้านอยู่ในใจว่าเธอไม่ได้ซนสักนิด คิดแค่เพียง

ช่วยเดก็ให้ปลอดภยัจนไม่ทนัระวงัตวัเองกเ็ท่านั้น

ชนม์ภูมิชะงักอยู่กับที่ ใจหนึ่งอยากจะดึงร่างบางเข้ากอดปลอบ

ประโลมและขอโทษที่ปากไว แต่ใจหนึ่งก็ประท้วงว่าไม่ อันที่จริงตนไม่มี

เจตนาจะต่อว่าหญิงสาวแม้สักนิด แต่ที่พูดออกไปนั้นเพียงเพราะเป็นห่วง 

และไม่ต้องการให้หญงิสาวได้รบัอนัตรายจากการไม่รู้จกัระวงัตวัอกี

บรรยากาศภายในรถยุโรปคันหรูระหว่างขาไปและขากลับต่างกัน
ลิบลับ เมื่อเสียงใสที่เจื้อยแจ้วตลอดขามาเงียบสงบจนน่าใจหาย ชนม์ภูมิ

เหล่ตามองเสี้ยวแก้มใสที่แดงระเรื่อเป็นระยะ นกึอยากให้หญงิสาวถามหรอื

ชวนคุยอะไรก็ได้สักอย่าง แต่ไม่เลย เพชรลดายังคงนั่งผินหน้ามองออก 
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ไปด้านนอกกระจกรถอยูด่งัเดมิ จนกระทั่งรถเลี้ยวเข้าไปจอดแนบสนทิทาง

เข้าคอนโดมเินยีม หญงิสาวจงึหนัมายกมอืไหว้ขอบคุณทั้งที่ไม่เงยหน้า แล้ว

เปิดประตูลงจากรถไปอย่างรวดเรว็

ชนม์ภูมิก้มลงมองชุดเปียกชื้นของตนแล้วเอนหลังพิงเบาะรถ “บ้า

เอ๊ย!” 

ชายหนุม่สบถก่อนจะเปิดประตลูงจากรถไปหยบิเสื้อผ้าชุดใหม่ แล้ว

เดินเข้าไปเปลี่ยนชุดในห้องน�้าของล็อบบี จากนั้นจึงมุ่งหน้ากลับไปยัง 

โรงพยาบาลอกีครั้งเพื่อดอูาการของบดิา โดยที่จติใจยงัคงกงัวลถงึสาวน้อย

ช่างจ้อตลอดเวลา แต่จะให้ท�าเช่นไรได้ ตั้งแต่เกดิมาจนอายคุรบสามสบิห้าปี 

ชนม์ภูม ิปารวตัร คนนี้ยงัไม่เคยง้อใคร


