
“...ครั้นเสรจ็ตั้งสตัย์อธษิฐาน

เยาวมาลย์กราบงามสามท่า

เหน็เพลงิพลุง่รุง่โรจน์โชตนา

กแ็บหลาโจนเข้าในอคัค.ี..”

บทละครเรื่อง อเิหนา

พระราชนพินธ์ในพระบาทสมเดจ็พระพทุธเลศิหล้านภาลยั



เสียงดนตรีไทยดังคลอไปกับเสียงหัวเราะพูดคุยของแขกเหรื่อที่
เริ่มทยอยกนัมาร่วมงาน ‘อตัลกัษณ์สยาม’ เสรมิให้บรรยากาศในโถงจดังาน

ดผู่อนคลายและเตม็ไปด้วยชวีติชวีา กลิ่นเครื่องหอมต�ารบัโบราณฟุง้ก�าจาย

ไปทั่วบรเิวณพาให้ผูค้นที่เดนิผ่านประตเูข้ามารูส้กึราวกบัย้อนเวลากลบัไปสู่

ยคุอดตีอนัเรอืงรองของสยามประเทศดงัที่ผูจ้ดังานตั้งใจไว้ ยิ่งประกอบกบั

การตกแต่งสถานที่อย่างวิจิตรบรรจงด้วยดอกไม้หลากสีนานาพรรณกับ

เครื่องแขวนนบัร้อยแบบตามจดุต่างๆ ด้วยแล้ว ยิ่งท�าให้ทกุอย่างดูตระการ

ตาประหนึ่งฉากในภาพยนตร์ฟอร์มยกัษ์กไ็ม่ปาน

“เขาจัดงานได้ยิ่งใหญ่อลังการมากเลยนะคะน้องแป้ง ทุ่มทุนสร้าง

ขนาดนี้ ไม่รู้หมดงบไปกี่ล้านเนอะ”

รื่นตาที่ห่มสไบสโีศก นุง่โจงสม่ีวงเมด็มะปรางพดูพลางหมุนไปรอบๆ 

ใบหน้ากลมแป้นฉาบไปด้วยความตื่นเต้นและความรู้สกึเหมอืนฝันไป ขณะ

แหงนเงยขึ้นมองผ้าชฟีองสขีาวพลิ้วที่ทิ้งตวัจากเพดานสงู คูก่บัอบุะดอกรกั

ร้อยสลบักบัดอกบานไม่รู้โรยสมี่วงเข้ม

๑
แม่ดอกจ�ำปี
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“กค็งหลายล้านอย่างที่ว่ามั้งคะพี่ตา” 

วอิณัณาพูดด้วยน�้าเสยีงเรยีบเรื่อยอย่างไม่ใส่ใจนกั เธอไม่แม้แต่จะ

เงยหน้าขึ้นมองคนถามสกันดิ เอาแต่ก้มหน้าก้มตาหยอด ‘แป้งพวง’ ต่อไป

เงยีบๆ มอืเรยีวบบีเนื้อแป้งผสมน�้าอบออกจากกรวยใบตองสขีาวนวลไปบน

เส้นด้ายจ�านวนสิบเส้นที่ขึงพาดอยู่บนถาดเบญจรงค์ขอบตื้นทีละเม็ดอย่าง

คล่องแคล่ว เนื้อแป้งเหนียวข้นได้ที่จับกับเส้นด้ายเป็นทรงเกือบกลมสวย

เกือบเท่ากันทุกเม็ด แถมยังเว้นช่องไฟเป็นระเบียบเหลือเชื่อ เป็นทักษะที่

ต้องผ่านการฝึกฝนมายาวนานจงึจะท�าได้สมบรูณแ์บบโดยที่แป้งไม่หลน่ลง

ไปกองบนใบตองที่รองก้นถาดเลยแม้แต่นดิเช่นนี้

“น้องแป้งละก ็ช่วยตื่นเต้นเป็นเพื่อนพี่ตาหน่อยสคิะ” รื่นตาท�าเสยีง

กระเง้ากระงอด “เราไปออกงานกนัมาหลายงานแล้ว กเ็พิ่งจะเหน็งานนี้นี่ละ

ที่จดัสถานที่ได้สวยแบบนี้ สวยจนพี่รูส้กึเหมอืนตวัเองเป็นนางเอกละครย้อน

ยุคเลย”

“แหม...พี่ตา” วอิณัณาเงยหน้าขึ้นมองคนที่ก�าลงัท�าท่าเคลบิเคลิ้มแล้ว

อดอมยิ้มไม่ได้ “ตกลงว่าสถานที่สวยหรอืพี่ตาสวยกนัแน่คะ”

“จริงๆ ก็อยากตอบว่าทั้งสองอย่างค่ะ แต่ไม่อยากสวยแข่งกับน้อง

แป้ง พี่กลวัน้องแป้งสู้พี่ไม่ได้แล้วจะหมอง” 

คนพูดหวัเราะร่วนแล้วยิ้มตาหย ี เธอพูดเล่นไปอย่างนั้นเอง ใครจะ

กล้าเอาตวัไปเทยีบกบัวอิณัณากนัเล่า แค่คดิกผ็ดิมหนัต์แล้ว 

แม่สาวน้อยที่นั่งพับเพียบอยู่ตรงหน้านี้สวมชุดไทยได้อย่างงดงาม

ที่สดุ เรอืนกายของเธออรชรอ้อนแอ้นทว่าอิ่มตาไปทกุสดัส่วน เธอห่มผ้าสไบ

แพรสชีมพกูลบีบวัเป็นชั้นแรก ทบัด้วยสไบสแีดงทบัทมิพมิพล์ายทองแบบ

อนิเดยีเป็นชั้นที่สอง เมื่อมาจบัคู่กบัผ้านุ่งลายกนกสทีองบนพื้นแดงเข้มจงึ

ดูโดดเด่นสะดุดตา แม้สวมเครื่องประดับน้อยชิ้นเพียงแค่เข็มขัดทองและ

ตุ้มหูระย้าเข้าชุดกัน น่าเสียดายที่เจ้าตัวไม่ยอมสวมก�าไลหรือสร้อยคอ 
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ด้วยเกรงว่าจะเกะกะเวลาหยอดแป้ง ไม่เช่นนั้นคงจะครบเครื่องยิ่งกว่านี้

“ให้มนัน้อยๆ หน่อยเถอะย่ะแม่ตา” 

เสยีงปรามของหญงิสงูวยัที่ก�าลงัจดัของอยูบ่นตั่งไม้สกัอกีด้านดงัขึ้น 

แม้ใบหน้าจะเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งกาลเวลาและเรือนผมจะกลายเป็นส ี

ดอกเลาเกอืบหมดแล้ว แตเ่ค้าความงามครั้งยงัสาวสะพรั่งยงัคงสถติอยู่ทั่ว

ร่างไม่เสื่อมคลาย ขนาดสวมเพียงเสื้อผ้าไหมแขนกระบอกและนุ่งโจง

ธรรมดายงัน่ามองไม่แพ้สาวๆ เลยสกันดิ 

“แล้วนั่นจะยนืกระบดิกระบวนอกีนานไหม ชายสไบหล่อนแทบจะจิ้ม

ลงไปในกระทะหงุสผีึ้งอยูแ่ล้ว คอยดเูถอะ กะเป๊ิบกะป๊าบอย่างหล่อน เดี๋ยว

ได้ถูกลวกจนหนงัพองแน่”

“โธ่ คณุยายขา นานๆ จะได้มาออกงานในห้างหรหูราอย่างนี้สกัท ีขอ

ตาเพ้อเจ้อบ้างเถอะค่ะ ปกติได้ออกแต่งานตามศูนย์แสดงสินค้าเล็กๆ 

เท่านั้นเอง”

แม้ปากจะเอ่ยเถยีงกลายๆ แต่หญงิสาววยัสามสบิปีเศษกย็อมทิ้งตวั

ลงนั่งประจ�าที่แต่โดยดีด้วยรู้ว่าคุณยายเดือนเต็มผู้เป็นอาจารย์ของตนนั้น

เจ้าระเบยีบเพยีงใด ถงึตามปกตแิล้วจะใจดมีเีมตตาต่อศษิย์ที่ฝึกมากบัมอื

เช่นเธออยูม่าก ทว่าบทจะดขุึ้นมา กน่็ากลวัเสยียิ่งกวา่รปูป้ันยกัษใ์นวดัเสยี

อกี

“งานทุกงานส�าคัญเท่ากันหมดนั่นละ สถานที่ไม่ได้ท�าให้คุณค่าของ

งานเพิ่มขึ้นหรอืลดลงเสยีหน่อย” เดอืนเตม็ส่ายหน้ายิ้มๆ “แต่เงนิเดอืนของ

หล่อนจะลดลงแน่ๆ ถ้ามวัแต่บดิตะกูดอู้งานอยู่แบบนี้” 

“ว้าย! คณุยายขา อย่าหกัเงนิเดอืนตานะคะ ตาท�างานแล้วค่า ท�างาน

แล้ว”

รื่นตารบีจบัไม้พายกวนกะทใินกระทะทองเหลอืง เพื่อเริ่มขั้นตอนของ

การท�าสผีึ้งทาปากด้วยท่าทางกระตอืรอืร้นจนน่าขนั 
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วอิณัณามองทั้งสองคนแล้วส่งเสยีงหวัเราะเบาๆ อยูใ่นล�าคอ ดวงตา

สนี�้าตาลเข้มใต้แพขนตาดกหนาเหม่อมองผ่านกระจกหน้าต่างบานยกัษ์ที่สงู

จากพื้นขึ้นจดเพดานไปยงัแม่น�้าเจ้าพระยาด้านนอก...ห้างสรรพสนิค้าแห่งนี้

เพิ่งเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการเมื่อหลายเดือนก่อน เธอได้ยินเพื่อนร่วม

คณะที่มหาวทิยาลยัพดูถงึกนัไม่ขาดปากถงึความหรูหราและความโอ่อ่าของ

สถานที่ ซึ่งเมื่อได้มาเห็นด้วยตาตนเองแล้วก็ต้องยอมรับว่าเพื่อนๆ ไม่ได้

พดูเกนิจรงิเลยแม้แต่น้อย ทว่า...หากเลอืกได้ เธอคงเลอืกที่จะนั่งเลน่อยูท่ี่

ท่าน�้าแถวบ้านมากกว่าต้องมาอยู่ในห้างที่ผู้คนพลุกพล่านเช่นนี้

“แป้งเอ๊ย ไหวไหมลูก เป็นอะไรหรอืเปล่า หรอืว่าอาการ...”

“แป้งไม่เป็นไรค่ะคุณยาย” เสยีงของผู้เป็นยายดงึหญงิสาวออกจาก

ห้วงภวังค์ เรียวปากอิ่มเต็มที่เคลือบด้วยลิปบาล์มสีชมพูอมแดงระเรื่อคลี่

ออกเป็นรอยยิ้มหวานเพื่อกลบเกลื่อนความรู้สึกที่แท้จริง “อย่าว่าแต่พี่ตา 

ตื่นเต้นที่ได้มาห้างหรูๆ  เลยค่ะ แป้งเองกต็ื่นเต้น ถ้าเพื่อนๆ รูว่้าคณุยายพา

แป้งมาออกงานที่นี่ต้องอจิฉาแน่ๆ เลย”

เดือนเต็มมองหลานสาวหัวแก้วหัวแหวนแล้วพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ 

แต่ลึกๆ ในอกรู้ดีว่าวิอัณณาก�าลังอึดอัดใจอยู่ เธอไม่เคยชอบการอยู่

ท่ามกลางฝงูชนเลยสกันดิ เพราะการตั้งสมาธเิพื่อ ‘ควบคมุ’ อารมณ์ให้สงบ

นิ่งเฉกเช่นปกตินั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ต่อให้ใจจดจ่ออยู่กับการท�าแป้งพวง

เพียงไหน ก็ยังยากจะรวบรวมสมาธิเมื่อมีเสียงจ้อกแจ้กจอแจของผู้คนดัง

แทรกอยู่ในโสตประสาทเป็นระยะ แต่เดือนเต็มก็ไม่อาจปล่อยให้หลานรัก

ท�าตัวเป็นมนุษย์ไม่สังคมโลกไปตลอดชีวิตได้ เธออยากให้วิอัณณาฝึกฝน

การอยู่ร่วมกบัคนอื่นๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป 

เผื่อว่าวันใดยายแก่คนนี้ไม่อยู่บนโลกนี้แล้ว แป้งของยายจะได้

ด�าเนนิชวีติต่อไปด้วยตนเองได้อย่างมคีวามสุข...

“แหม มวัแต่เขนิเพราะมหีนุ่มหล่อมายนืถ่ายรูปอยู่ละมั้ง” 
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รื่นตาหัวเราะคิกคักพลางท�าท่าพยักพเยิดไปยังชายหนุ่มเจ้าของร่าง

สูงโปร่งที่ยืนอยู่ไม่ห่างออกไปนัก เขาสวมเสื้อผ้าแบบล�าลองประกอบด้วย

เสื้อยืดคอวีสีเทาตัวโคร่งและกางเกงยีนสีน�้าเงินเข้ม ซึ่งไม่ว่าจะดูอย่างไรก็

ไม่เข้ากับผู้ร่วมงานคนอื่นๆ ที่แต่งกายด้วยชุดไทยเต็มยศบ้าง ชุดไทย

ประยุกต์บ้างเลยแม้แต่น้อย 

“พี่ตาว่าเขาต้องปิ๊งน้องแป้งแน่ๆ เลย เห็นยืนเล็งกล้องมาทางน้อง

แป้งอยู่นานสองนานแล้ว ไม่ยอมไปไหนเลย”

“ใครว่าเขาถ่ายรูปแป้งล่ะคะ เขาอาจจะถ่ายรูปพี่ตากไ็ด้”

วอิณัณากระเซ้าโดยไม่หนัไปมองตากล้องแม้แต่แวบเดยีว จรงิอยูว่่า

เธอไม่ชอบตกเป็นเป้าสายตาของคนเยอะๆ แต่การต้องออกงานโรดโชว์กบั

เดอืนเตม็บ่อยๆ ท�าให้ชนิกบัการถกูถ่ายรปูขณะสาธติการท�าเครื่องหอมหรอื

หยอดแป้งพวง เธอคดิเสมอว่ามนัเป็นส่วนหนึ่งของการท�างานและท�าเหมอืน

ผู้คนที่ยนืรายล้อมถ่ายรูปอยู่นั้นไม่มตีวัตน ว่ากนัตามจรงิแล้ว เธอไม่เคย

จดจ�าใบหน้าของคนที่พบปะกนัตามงานเสยีด้วยซ�้าไป  

“อู๊ย...” รื่นตาลากเสยีงยาว “หนุ่มที่ไหนจะมาถ่ายรูปสาวแก่อย่างพี่

กนัคะ ไม่เชื่อถามเขาดูกไ็ด้ นั่นไง เดนิมาโน่นแล้ว”

เมื่อเห็นอีกฝ่ายท�าท่าพยักพเยิดเต็มที่ หญิงสาวจึงหันกลับไปมอง 

ตากล้องหนุ่มในจังหวะที่เขากดชัตเตอร์พอดี มือที่เคยท�าหน้าที่หยอดแป้ง

ได้ดเียี่ยมประหนึ่งเครื่องจกัรพลนัชะงกัไปเสยีเฉยๆ 

หายใจ...ไม่ออก...

วิอัณณาสะท้านเฮือก วินาทีแรกที่สบประสานสายตากันผ่านเลนส์ 

หญิงสาวรู้สึกราวกับโลกทั้งใบหยุดหมุน ทุกสรรพสิ่งรอบกายแปรเปลี่ยน

เป็นสีขาวด�า สีสันเดียวที่แจ่มชัดอยู่ในห้วงเวลานั้นคือชายหนุ่มที่ก�าลัง 

สาวเท้าตรงมาหาเธอช้าๆ ประหนึ่งภาพสโลว์โมชนั เธอไม่รู้จกัเขา แต่ไม่รู้

ท�าไมถึงได้คุ้นเคยกับรอยยิ้มของเขาอย่างน่าประหลาด ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้
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เลย รปูลกัษณ์ ‘สวย’ สะดดุตาออกเพยีงนี้ หากเคยพบกนัมาก่อน เธอไม่มี

ทางลมืแน่

“นั่นดอกอะไรเหรอครบั” 

เขาชี้ไปยงัดอกจ�าปีสขีาวนวลที่พนัอยูก่บัเรอืนผมด�าขลบัราวเส้นไหม

ของวิอัณณา เสียงของเขาทุ้มนุ่มน่าฟัง ทว่ากลับท�าให้หญิงสาวสะดุ้งจน

เผลอบบีกรวยใบตองในมอืจนแตก เนื้อแป้งข้นๆ ไหลทะลกัออกมาเปื้อน

มอืและหล่นลงไปบนเส้นด้ายที่บบีแป้งไว้แล้วจนเสยีหายทั้งหมด

“ดะ...ดอกจ�าปีค่ะ”

วอิณัณาตอบเสยีงเบาแล้วลนลานคว้าผ้าขนหนทูี่วางแอบไว้มาเชด็มอื

ลวกๆ เธอพยายามควบคุมเสียงของตนไม่ให้สั่น ทว่าท�าได้ยากเหลือเกิน

ยามที่ดวงตาสุกสกาวราวคนืฟ้าพร่างดาวของเขามองเธอตรงๆ เช่นนี้ 

รื่นตาเหน็ท่าทางแปลกๆ ของหญงิสาวกร็บีหยบิขนัน�้าที่ใช้ส�าหรบัล้าง

มอืส่งให้ทนัที

แปลก...ออกงานด้วยกันมาไม่รู ้กี่ครั้งต่อกี่ครั้ง วิอัณณาไม่เคย 

เสยีสมาธขินาดนี้มาก่อนเลย...

“ดอกจ�าปี” ดวงตาของชายหนุ่มไม่ละไปจากดอกไม้บนผมของเธอ

ขณะพูดทวนค�าอย่างตั้งอกตั้งใจ “ผมไม่เคยเห็นเลย ขอถ่ายรูปไว้ได้ไหม

ครบั”

“คนอะไรไม่เคยเหน็ดอกจ�าปี” รื่นตาพมึพ�ายิ้มๆ ก่อนจะเงยีบเสยีง

เมื่อได้ยนิเสยีงกระแอมเป็นเชงิเตอืนให้รกัษามารยาทจากเดอืนเตม็

“ฉนัไม่...”

ประโยคปฏิเสธที่เหลือกลืนหายไปในล�าคอเมื่อตากล้องรัวชัตเตอร์

ทนัทโีดยไม่รอให้วอิณัณาพดูจบ เธอจงึได้แต่ก้มหน้าก้มตาล้างมอืแล้วปล่อย

ให้ชายหนุ่มถ่ายรูปอย่างไม่เตม็ใจนกั 

เมื่ออยู่ในระยะใกล้เช่นนี้ เขาดูสูงกว่าที่เหน็ในคราแรกมาก ใบหน้า
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หล่อเหลาของเขาค่อนไปทางหวาน ยิ่งมผีมยาวประบ่าและแพขนตางอนหนา

ชนดิที่ผู้หญงิยงัอายด้วยแล้ว เขายิ่งดูสวยไปกนัใหญ่ หากไม่มปีีกคิ้วเข้มที่

เฉียงขึ้นนิดๆ และจมูกโด่งคมเป็นสันช่วยเพิ่มความเข้มแข็งแบบบุรุษเพศ

ให้ละก ็เขาคงดสูวยเกนิหน้าเกนิตาแขกผูห้ญงิในงานนี้ไปอกีหลายขมุเชยีว

“คุณช่วยยิ้มหน่อยได้ไหมครบั” 

ชายหนุ่มเอ่ยขออย่างสุภาพ แต่วิอัณณากลับท�าได้เพียงกระตุก 

มุมปากขึ้นเป็นสิ่งที่เกือบจะคล้ายรอยยิ้มทื่อๆ เธอรู้สึกอึดอัดอย่างไม่เคย 

มาก่อน ดวงตาของเขาเหมือนมีอ�านาจพิเศษดูดอากาศที่อยู่รอบตัวเธอ 

ไปเสยีสิ้น แม้ว่าจะพยายามเลื่อนสายตาไปอยู่ที่ไฝเสน่ห์เมด็เลก็ ใต้ตาขวา

ของเขาแล้วก็ยังไม่หายประหม่า จากที่เคยโพสท่าให้ผู้คนถ่ายรูปได้โดย 

ไม่ขัดเขิน แต่เมื่ออยู่ต่อหน้ากล้องของเขา เนื้อตัวเธอก็แข็งทื่ออย่างน่าขัน

ที่สุด

“มาร์ค” 

เสียงเรียกจากด้านหลังท�าให้มือที่ก�าลังกดชัตเตอร์ชะงัก ชายหนุ่ม

เจ้าของชื่อหนัไปมองสาวสวยในชดุด�าที่ยกมอืทกัทายเขาอยูค่รู่หนึ่ง ก่อนจะ

หันกลับมาค้อมศีรษะพร้อมส่งยิ้มให้วิอัณณา จากนั้นจึงสาวเท้าเดินไปหา

หญิงสาวอีกคน ท�าให้ช่วงเวลาอันน่าอึดอัดใจของวิอัณณาจบลงได้ในที่สุด 

เธอระบายลมหายใจยาวแล้วตั้งหน้าตั้งตาขึงเส้นด้ายกับถาดเบญจรงค์เสีย

ใหม่แทนของเก่าที่เสยีหายไป น่าแปลกที่ภาพใบหน้าและน�้าเสยีงของเขายงั

คงรบกวนจติใจในแบบที่เธอไม่ชอบเอาเสยีเลย 

เอาเถอะ อย่าไปสนใจเขาเลย จบงานแล้วก็คงไม่ได้พบหน้ากันอีก

อยู่ด.ี..

“ชอบเหรอคะ คุณชายมหาสมุทร” 
พิริษาส่งเสียงกระเซ้า ริมฝีปากเคลือบด้วยลิปสติกแมตต์สีแดงสด
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ตามสมัยนิยมคลี่ออกเป็นรอยยิ้มยั่วเย้าที่ส่งไปไม่ถึงดวงตาคู่สวย “เห็น 

ถ่ายรูปไม่หยุดเชยีว”

“กค็ุณจดังานสวยนี่ลซิ่า มอีะไรให้ถ่ายเยอะแยะ” 

มหาสมทุรยิ้มตอบอย่างนุม่นวล เขาเหลอืบมองสาวน้อยในชุดไทยที่

เขาเพิ่งผละจากมาไม่ถงึห้านาทด้ีวยดวงตาเป็นประกายวบิวบัในแบบที่พริษิา

ไม่ชอบเอาเสยีเลย

“อย่ามาท�าเป็นไก๋ มาร์คกร็ูว่้าลซ่ิาหมายถงึอะไร” หญงิสาวตรงเข้าไป

คล้องแขนของชายหนุม่อย่างเป็นธรรมชาตเิพื่อดงึความสนใจของเขาให้กลบั

มาที่เธอ “มาร์คไม่ได้สนใจงานของลซิ่าเลยสกันดิ เอาแต่ถ่ายรูปเดก็คนนั้น

อยู่เกอืบสบิห้านาทเีลยนะคะ แสดงว่าถูกใจมากละสทิ่า”

พิริษาย่นจมูก แสร้งท�าท่ากระเง้ากระงอดน่ารัก มหาสมุทรหัวเราะ

เสยีงต�่าอยู่ในล�าคอ

“ก็มากอยู่” ชายหนุ่มยิ้มกว้างในขณะที่รอยยิ้มของคนฟังเจื่อนลง

โดยที่เขาไม่ทนัได้สงัเกต “ผมว่าเขาน่าสนใจด”ี

“สนใจเพราะเดก็คนนั้นสวยละไม่ว่า ระวงัให้ดเีถอะ นั่นน่ะหลานสาว

คุณยายเดอืนเตม็นะ รายนั้นขึ้นชื่อเรื่องหวงหลานเสยียิ่งกว่าจงอางหวงไข่”

แม้ไม่ชอบใจนักแต่ต้องยอมรับว่าเด็กที่ชื่อวิอัณณาคนนี้สวยจับตา 

อ้อนแอ้นบอบบางเหมอืนหลดุออกมาจากภาพวาดนางในวรรณคดขีองศลิปิน 

ระดับปรมาจารย์ ผิวเธอขาวผุดผาดตัดกับสีด�าขลับของเรือนผมที่ทิ้งตัว 

ยาวระบั้นเอว ดวงหน้ากระจ่างใสดจุจนัทร์วนัเพญ็นั้นประดบัด้วยเครื่องหน้า

งดงามรับกันทุกส่วน ทั้งคิ้วโก่ง จมูกเล็กโด่งและริมฝีปากอิ่มเต็มอย่างน่า

อิจฉา ส่วนเดียวบนใบหน้าสาวน้อยแสนงามที่ลดทอนความหวานของเธอ

ไปอย่างน่าเสยีดายกค็อืดวงตาที่ฉายแววแขง็กร้าว แม้จะคมซึ้งและล้อมกรอบ

ด้วยแพขนตางอนเช้ง แต่กลบัดดูดุนัเหมอืนมคีวามอดัอั้นบางอย่างอยูล่กึๆ 

ในอก
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เฮอะ...กแ็ค่สวมชุดไทยขึ้นเท่านั้นละน่า...

“คณุยายเดอืนเตม็?” มหาสมทุรเลกิคิ้วนดิๆ ก่อนจะหนัไปมองหญงิ

ชราที่ก�าลงัลบูศรีษะหลานสาวคนงามอย่างนุม่นวล “หมายถงึคุณยายคนนั้น

น่ะเหรอ เมื่อกี้ตอนผมถ่ายรูปหลานสาวแก ก็ไม่เห็นแกว่าอะไรนี่ ยังยิ้ม 

ให้ผมอยู่เลย”

“นั่นเพราะคุณยายท่านไม่รู้ว่ามาร์คเป็นใคร ชื่อเสียงเรื่องผู้หญิง

ร้ายกาจขนาดไหนต่างหาก” พริษิาก�าหมดัทุบหวัไหล่เขาเบาๆ แล้วหวัเราะ

คกิคกั เธอจงใจให้ทุกคนในงานเหน็ภาพความสนทิสนมระหว่างตนเองกบั

ชายหนุ่มชัดถนัดตา โดยเฉพาะแม่สาวน้อยที่นั่งหยอดแป้งพวงอยู่ไม่ห่าง

ออกไปนกั “ถ้ารู้นะ รบัรองว่ารบีพาหลานสาวหนเีข้าป่าแน่”

ที่จริง...หากเดือนเต็มรู้ว่าเขาคือมาร์ค วี หรือ มหาสมุทร วัฒนา-

ไพศาล ช่างภาพชื่อดงัระดบัโลก ขี้คร้านจะยกหลานสาวประเคนใส่พานให้

ละไม่ว่า...ส�าหรบัคนไทยแล้วอาจไม่คุ้นเคยกบัชื่อของเขาเท่าใดนกั แต่ชาว

ต่างชาติกลับรู้จักเขาเป็นอย่างดีในฐานะคนหนุ่มไฟแรงที่ก�าลังเป็นที่พูดถึง

ในวงการโฆษณาและโลกของแฟชั่น มีไม่กี่คนที่จะสร้างชื่อได้รวดเร็วทั้งที่

อายุยงัน้อยแบบเขา แถมยงัมนีทิรรศการแสดงผลงานจากฝีมอืของตนเอง

ที่ประสบความส�าเรจ็อย่างล้นหลามเสยีด้วย

“ผมแย่ขนาดนั้นเชยีว” มหาสมทุรหวัเราะ ใช่ว่าไม่รูว่้าผูค้นที่นวิยอร์ก

พูดถงึเรื่องของเขากบับรรดานางแบบสาวๆ อย่างไร เพยีงแต่ไม่เคยเกบ็มา

ใส่ใจเท่านั้น 

ว่ากนัตามจรงิแล้ว กม็เีรื่องจรงิอยู่ถงึเจด็แปดส่วน โดยเฉพาะเรื่อง

ที่เขามกัมคีวามสมัพนัธ์ฉาบฉวยระยะสั้นๆ กบัสาวสวยพวกนั้น แต่เรื่องที่

พวกเจ้ากรมข่าวลือไม่รู้ก็คือ เขาแทบไม่เคยเป็นฝ่ายเอ่ยปากขอจบความ

สัมพันธ์ก่อนเลย พวกหล่อนต่างหากที่มักขอเลิกราด้วยเหตุผลว่าเขาม ี

โลกส่วนตวัสูงเกนิไป ยากที่จะเข้าถงึได้ 
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“ผมไม่ปฏิเสธว่าชอบสาวสวยหรอกนะ แต่ผมก็ไม่ได้ไล่จีบทุกคนที่

เจอเสยีหน่อย บางคนกเ็ป็นแค่เพื่อนที่ดต่ีอกนั อย่างคณุไง ผมยกต�าแหน่ง

เพื่อนที่ดทีี่สุดให้คุณเลยนะลซิ่า”

พิริษายิ้มค้าง ไม่ใช่ครั้งแรกที่มหาสมุทรขีดเส้นแบ่งระดับความ

สัมพันธ์ระหว่างกันอย่างชัดเจน เขาแสดงออกอย่างตรงไปตรงมาเสมอว่า

คดิกบัเธอแค่เพื่อนและไม่มวีนัพฒันาความรูส้กึให้ลกึซึ้งกว่าที่เป็นอยู่ได้ แต่

เธอกท็�าเป็นเมนิเฉยและหวงัว่าสกัวนัชายหนุม่ที่เธอเฝ้ามองเขามาตั้งแต่สมยั

เรยีนไฮสกูลด้วยกนัที่อเมรกิาจะหนักลบัมามองตนบ้าง

“ว่าแต่...เดก็คนนั้นชื่ออะไรเหรอ”

“ไหนว่าอยากมาเก็บภาพวัฒนธรรมไทย แล้วท�าไมถึงกลายเป็นว่า

สนใจแต่สาวไทยไปได้ จะพบัโพรเจกต์ไปไล่ตามสาวแล้วว่าอย่างนั้นเถอะ”

หญงิสาวไม่สบอารมณ์นกัที่บทสนทนาของมหาสมทุรวนเวยีนอยูแ่ต่

เรื่องของวิอัณณาไม่จบไม่สิ้นเสียที เธอไม่เคยเห็นเขาสนใจผู้หญิงคนไหน

ชนิดออกนอกหน้าเพียงนี้มาก่อน...รู้ว่าแม่เด็กคนนั้นสวยสะดุดตา พวก

หนุ่มๆ ในทีมงานของเธอเห็นตอนเจ้าหล่อนสวมชุดไทยเดินเข้ามาในฮอล

ตอนที่ก�าลงัซ้อมรนัทรูการแสดงอยู่บนเวทกี่อนงานเริ่ม ยงัเหลยีวมองตาม

คอแทบหัก แต่ไม่นึกเลยว่ามหาสมุทรของเธอจะพลอยเป็นไปกับพวกนั้น

ด้วย

“คณุกร็ูว่้าโพรเจกต์นี้ผมตั้งใจท�าเพื่อระลกึถงึคณุย่า จะเลกิง่ายๆ ได้

ยงัไง”

ภาพดวงหน้าเปื้อนยิ้มของผู้ล่วงลับผุดวาบขึ้นมาในห้วงความคิด 

อ้อมกอดของท่านอบอุน่และอ่อนโยนเช่นทกุครั้งที่ระลกึถงึ แม้ว่าเขาจะไม่มี

โอกาสได้กอดท่านอกีแล้วกต็าม 

พริษิาหน้าเจื่อนไปนดิหนึ่งเมื่อนกึขึ้นมาได้ว่าชายหนุม่คดิท�า ‘โพรเจกต์’ 

นี้ขึ้นมาหลงัจากพรเทวผีูเ้ป็นย่าเสยีชวีติเมื่อสามเดอืนก่อน...บดิาและมารดา
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ของมหาสมุทรย้ายไปตั้งรกรากและท�าธุรกิจร้านอาหารอยู่ที่อเมริกา เขาจึง

เกิดและเติบโตที่นั่นโดยแทบไม่เคยย่างเท้ากลับมาเหยียบแผ่นดินไทยเลย 

ส่วนมากแลว้พรเทวจีะเป็นฝ่ายบนิไปเยี่ยมหลานชายทกุปีและจะใช้เวลาอยู่

กับเขานานสองสามเดือนทุกครั้ง ที่มหาสมุทรพูดไทยชัดและเจ้าส�าบัด-

ส�านวนขนาดนี้ก็เพราะย่าคอยบังคับพร�่าสอนว่าเป็นคนไทยก็ต้องพูดไทย 

ให้ได้ เผื่อว่าวนัใดได้กลบับ้านจะได้สื่อสารกบัญาตพิี่น้องและคนอื่นๆ รูเ้รื่อง

น่าเสียดาย...มหาสมุทรมีโอกาสกลับมาเยี่ยมพรเทวีที่ประเทศไทย

เพียงสองครั้ง ครั้งแรกคือเมื่อตอนอายุราว ๑๐ ขวบ และครั้งที่สองคือ 

งานศพของคุณย่าที่รกัที่สุด...

“มาร์คคะ ลซิ่าขอโทษที่พูดไม่คดิ...”

“ขอโทษท�าไมกนัเล่าลซ่ิา ผมไม่ได้เปราะบางอะไรขนาดนั้นหรอกนะ” 

ชายหนุ่มขยิบตาให้พิริษา “อีกอย่าง ต่อให้ผมวิ่งไล่ตามสาวจริงๆ ก็ไม่ 

เสยีงานหรอก ถ้าสาวคนนั้นเป็นแมทเีรยีลส�าคญัของเนื้องาน” 

“หมายความว่ายงัไงคะ” หญงิสาวหรี่ตามองเขา “อย่าบอกนะว่าคุณ

จะใช้เดก็นั่นในโพรเจกต์นี้ด้วย”

เพื่อเป็นการร�าลกึถงึพรเทวผีู้เป็นย่า และเรื่องราวของประเทศไทยที่

มหาสมุทรได้ฟังจากท่านมาตั้งแต่ยังเด็ก เขาจึงคิดจะจัดท�าโฟโตบุ๊กและ

นทิรรศการภาพถ่ายที่มหีวัข้อเกี่ยวข้องกบัวฒันธรรมและรากเหง้าแห่งความ

เป็นไทยขึ้นมา แม้ตอนนี้จะยงัไม่เป็นรูปเป็นร่าง แต่ความตั้งใจอนัแรงกล้า

ก็พาให้เขาย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยชั่วคราวจนกว่าจะจับทิศทางของสิ่งที่เขา

อยากถ่ายทอดได้ชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้น

เมื่อรูว่้าบรษิทัออร์แกไนซ์ของเพื่อนสนทิที่เรยีนด้วยกนัมาตั้งแต่สมยั

ไฮสกูลอย่างพริษิาก�าลงัจะจดังาน ‘อตัลกัษณ์สยาม’ ค�าศพัท์แสนยากที่เขา

ต้องเปิดพจนานุกรมเพื่อหาความหมาย เขาจึงขอมาร่วมงานด้วยในฐานะ 

ช่างภาพ โดยสญัญาว่าจะถ่ายรูปสวยๆ ในงานให้เป็นการตอบแทน...ทั้งที่
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ไม่จ�าเป็นเลยสกันดิ แค่เขาเอ่ยปาก พริษิากพ็ร้อมจะประเคนให้ทุกอย่างที่

เขาต้องการแล้ว เว้นกแ็ต่แม่เดก็คนนั้นที่เธอต้องกนัให้ไกลห่างเขาที่สุด!

“ผมบอกแล้วไงว่าเขาน่าสนใจ”

มหาสมทุรดงึมอืของหญงิสาวที่คล้องแขนของตนอยูอ่อกอย่างสภุาพ 

แล้วกดดูรูปถ่ายในกล้องซึ่งมีแต่รูปของวิอัณณาในอิริยาบถต่างๆ ไล่ไป

จนถงึรปูโคลสอปัมอืเรยีว ใบหน้า ดวงตา และดอกจ�าปีที่พนัอยูก่บัเรอืนผม

ยาวสลวย แต่ละรปูถ่ายออกมาได้อย่างเหมาะเจาะ งดงามและมอีงค์ประกอบ 

สวยงามแทบจะพร้อมเป็นภาพประกอบในนติยสารแฟชั่นได้เลยด้วยซ�้า

“น่าสนใจกว่างานที่เตรียมการมาเป็นเดือนว่าอย่างนั้นเถอะ” พิริษา

แสร้งถอนใจ “น่าน้อยใจจรงิจริ๊ง”

ประโยคหลงัเธอหมายความตามที่พดูทกุค�า น้อยใจที่เขาไม่เคยตอบ

สนองความรู้สกึของเธอเลย บอกเป็นนยัอ้อมๆ กแ็ล้ว พูดโต้งๆ กห็ลาย

ครั้ง แต่เขาก็วางเฉย ท�าเพียงส่งยิ้มอย่างเป็นมิตรกลับมาให้เสมอจนเดา 

ไม่ออกว่าใต้รอยยิ้มอ่อนหวานและท่าทางนุม่นวลนั้นมคีวามคดิชนดิใดซ่อน

อยู่กนัแน่

“งานของคุณเจ๋งเสมออยู่แล้วครบัคุณผู้หญงิ ผมไม่ต้องชมกไ็ด้”

มหาสมุทรพูดพลางกวาดตามองไปรอบๆ ด้วยความชื่นชมอย่าง

จริงใจ พิริษาเป็นคนมีความสามารถล้นเหลือมาแต่ไหนแต่ไร ต่อให้ไม่ใช่

ลูกสาวของ ราพณ์ ผดุงกรุง นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้ร�่ารวยและทรง

อิทธิพลในแวดวงการเมืองและหุ้นส่วนใหญ่ของห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่เป็น

อนัดบัต้นๆ ของเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้แห่งนี้ เธอกส็ามารถเจรญิรุ่งเรอืง

ในสายงานโดยไม่จ�าเป็นต้องอาศัยการสนับสนุนใดๆ จากบิดาเลยแม้แต่

น้อย 

ดูอย่างวันนี้เป็นต้น พิริษาและทีมงานวางแผนผังในการจัดงานได้

อย่างน่าสนใจ ด้านหน้ามกีารจดัแสดงสนิค้าโอทอประดบัพรเีมยีมจากภาค
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ต่างๆ ของประเทศไทย ทั้งเสื้อผ้า แพรพรรณ เครื่องจกัสานและอาหารการ

กนิต่างๆ พร้อมกนันั้นยงัมกีารสาธติการผลติสนิค้าเหลา่นั้นให้แขกเหรื่อได้

ดูคร่าวๆ ด้วย 

บรเิวณถดัมาเป็นเวทซีึ่งจะมกีารแสดงต่างๆ หมุนเวยีนผลดัเปลี่ยน

กันไปทุกวันตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมไปถึงจะมีแฟชั่นโชว์ที่เปิด

โอกาสให้ดไีซเนอร์รุน่ใหม่ได้อวดฝีไม้ลายมอืการออกแบบเสื้อผ้าที่แสดงถงึ

อตัลกัษณ์ของความเป็นไทยผสมผสานกบัโลกยุคใหม่ได้อย่างน่าสนใจ 

รอบๆ เวทีจะมีการสาธิตการท�าอาหารและขนมหวานต�ารับชาววัง 

การท�าเครื่องหอมแบบโบราณ การกรองมาลัยและท�าเครื่องแขวนจาก

ดอกไม้สดที่หาดไูด้ยากยิ่ง ส่วนที่เป็นไฮไลต์ที่สุดของงานคงจะเป็นสว่นจดั

แสดงอาวุธโบราณในกรุของ ราพณ์ ผดุงกรุง ที่ไม่เคยยอมน�าออกมาให้

สาธารณชนได้ชมมาก่อน ว่ากนัว่ามตีั้งแต่สมบตัยิุคทวารวด ีอยุธยา ไล่มา

จนถงึยุครตันโกสนิทร์ตอนต้นเลยทเีดยีว

“ชมหน่อยก็ดีค่ะ” พิริษาท�าเสียงฮึดฮัดอยู่ในล�าคอ “งานครั้งนี้ลิซ่า

ตั้งใจมากนะมาร์ค รู้ไหมว่าเตรยีมงานกนัทั้งวนัทั้งคนืมาเป็นเดอืน เหนื่อย

มากเลย”

ตั้งใจมาก...เพราะบิดาคาดหวังเอาไว้มาก เธอจึงไม่อาจยอมให้งาน

ในวนันี้เกดิความผดิพลาดได้

“ถึงเหนื่อยแต่ก็คุ้มค่าไม่ใช่เหรอ ผมเห็นแขกชอบงานนี้กันมากนะ 

ถ่ายรูปกนัไม่หยุดเลย อกีเดี๋ยวกค็งมรีูปกระจายไปทั่วโลกโซเชยีลแน่”

โซเชยีลเนต็เวร์ิกมบีทบาทในโลกยุคปัจจบุนัมากอย่างนา่สะพรงึ มนั

คือดาบสองคม เป็นได้ทั้งอาวุธทางการตลาดอันทรงอานุภาพและระเบิด

นวิเคลยีร์ที่สามารถท�าลายชวีติของคนที่ใช้มนัอย่างไม่ระมดัระวงัให้พงัพนิาศ

ในพรบิตา ด้วยตระหนกัถงึความจรงิข้อนี้เป็นอย่างด ีมหาสมุทรจงึระมดั-

ระวงัเรื่องการใช้สื่อออนไลน์มาก เขาใช้มนัเป็นช่องทางโพรโมตผลงานเพยีง
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อย่างเดยีว ส่วนรปูถ่ายส่วนตวัจ�าพวกรปูถ่ายครอบครวัหรอืสตัว์เลี้ยง รวม

ไปถงึเพื่อนฝูงต่างๆ เขาไม่เคยโพสต์ลงสื่อออนไลน์ใดๆ ทั้งสิ้น เพื่อรกัษา

พื้นที่ส่วนตัวของตนและคนในครอบครัวเอาไว้อย่างดีที่สุด รูปที่เคยหลุด

ออกไปส่วนมากมกัเป็นรปูที่บรรดาสาวๆ นางแบบที่เขาเคยคบหาน�าไปโพสต์

อวดลงอินสตาแกรมหรือเฟซบุ๊กบ่อยๆ จนสื่อกระหายข่าวน�าไปใส่สีตีไข่ 

มั่วซั่วไปหมด

“คุณลซิ่าคะ พธิกีารบนเวทจีะเริ่มแล้วค่ะ”

หญงิสาวหนึ่งในทมีงานเดนิมากระซบิบอกพริษิา แต่ดวงตามองเลย

มายังมหาสมุทรอย่างอยากรู้อยากเห็นเป็นที่สุด...ทุกคนในทีมเคยได้ยิน 

เจ้านายสาวพูดถึงช่างภาพคนดังคนนี้อยู่บ่อยๆ ไม่นึกว่าตัวจริงจะรูปงาม 

กว่าในรูปถ่ายที่เคยเห็นตามนิตยสารต่างประเทศหลายเท่า แถมยังนิสัย 

เรียบง่ายติดดิน ยิ้มแย้มเป็นกันเองกับคนรอบข้างเหมือนตนเองเป็นเพียง

คนธรรมดาไม่ใช่คนมชีื่อเสยีงระดบัโลก และไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นคนรู้ใจของ

พริษิาดงัที่หญงิสาวชอบพูดเป็นนยัๆ หลายครั้ง 

ทั้งสองคนแตกต่างกนัเกนิไป คนหนึ่งเรยีบง่าย แต่อกีคน...ชอบออก

สงัคมและอยู่ท่ามกลางแสงไฟ...

ต่างกนั...ราวกลางวนักบักลางคนื ไม่น่ามวีนับรรจบกนัได้...

“โอเคจ้ะ” พริษิาพยกัหน้าก่อนจะหนักลบัไปหาชายหนุ่ม “เดี๋ยวลซิ่า

มานะมาร์ค ต้องไปดคูวิขึ้นพดูเปิดงานให้คณุพ่อก่อน เยน็นี้มาร์คต้องไปกนิ

ข้าวกบัคุณพ่อของลซิ่าด้วยนะ ห้ามเบี้ยวอกีเป็นอนัขาด ไม่อย่างนั้นลซิ่าจะ

โกรธจรงิๆ ด้วย”

“ทราบแล้วครบัคุณผู้หญงิ”

“บอกว่าทราบ แต่ไม่รบัปากใช่ไหมคะ”

หญงิสาวรูด้ว่ีาเขาเจ้าเล่ห์เพยีงไหน เหน็ท�าหน้ายิ้มๆ แบบนี้เถอะ เดา

ทางยากเป็นที่สดุ เธอพยายามหลอกล่อให้เขาไปพบบดิาหลายครั้ง แต่เขาก็
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หางทางหลบเลี่ยงอย่างนุ่มนวลทุกคราไป สมยัอยู่ที่อเมรกิาเธอกบัเขาสนทิ

สนมกนัมาก ทวา่น่าประหลาดนกัที่เขาไม่เคยพบหนา้บดิาของเธอเลย ทั้งที่

ท่านบินไปเยี่ยมเธอปีละสองสามหนเสียด้วยซ�้า เหมือนดวงไม่สมพงศ์กัน

อย่างไรอย่างนั้น

“ไปท�างานเถอะลซิ่า แล้วไว้ค่อยคุยกนั” 

มหาสมุทรพูดยิ้มๆ แล้วเดินผละไปเก็บรูปในบริเวณอื่นต่อโดยไม่

ใส่ใจแววตาตดัพ้อของพริษิาแม้แต่น้อย

“ผมหลงใหลอาวุธโบราณครบั โดยเฉพาะกรชิ”
ราพณ์พดูกบัพธิกีรบนเวทเีจอืรอยยิ้มอบอุ่น เขาเป็นชายวยัราวหกสบิ 

ปลายๆ ที่ดสูง่างามและน่าเกรงขามอยู่ในท ีแม้จะสวมชุดสบายๆ กึ่งทางการ 

แต่รัศมีบางอย่างที่แผ่ซ่านออกมาจากกายสูงใหญ่ก็ท�าให้ผู้คนรู้สึกเกร็ง 

ยามอยูใ่กล้ ดไูด้จากท่าทางแขง็ทื่อไม่เป็นธรรมชาตขิองพธิกีรชายและหญงิ

ที่นั่งตวัตรงแหนว็ขนาบเขาทั้งสองข้าง

“กริชเหรอคะ” พิธีกรหญิงในชุดสีบานเย็นพูดด้วยความนอบน้อม

อย่างที่สดุ พลอยท�าให้บรรยากาศดเูป็นทางการมากขึ้นไปอกี “ขอเรยีนถาม

ได้ไหมคะท่าน ว่าความหลงใหลในกรชินี้เริ่มขึ้นตั้งแต่ตอนไหน”

“ตั้งแต่สมยัผมเป็นเดก็แล้วละ” ดวงตาสสีนมิเหลก็ทอแสงเจดิจ้ายาม

นกึถงึเรื่องราวเมื่อครั้งอดตี เส้นผมสดีอกเลาไม่ได้ท�าให้ใบหน้าของเขาดแูก่

ชราไปตามวัยแม้แต่นิด ตรงกันข้าม...เส้นผมนั้นเพิ่มเสน่ห์ให้เขาอย่างน่า

ประหลาด “คณุพ่อผม ท่านเป็นนกัสะสมโบราณวตัถตุวัยง ท่านมกีรชิงามๆ 

จากชวาอยู่หลายเล่ม แต่ละเล่มเก่าแก่และมีประวัติไม่ธรรมดา ผมก็เลย

ซึมซับความชอบตรงนี้มาจากท่าน พอโตขึ้นก็เลยเริ่มสะสมต่อจากท่านมา

เรื่อยๆ มาจนถงึตอนนี้นี่ละครบั”

“ผมได้ยินมาว่ากริชที่ท่านได้กรุณาน�ามาจัดแสดงให้ทุกคนได้ชมกัน
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ในงานนี้มกีรชิหายากอยูห่ลายเลม่เลยใช่ไหมครบั มเีล่มไหนที่ท่านหวงเป็น

พเิศษหรอืเปล่า”

พธิกีรชายพยายามพูดด้วยน�้าเสยีงตื่นเต้นตามที่พริษิาซึ่งยนือยู่ด้าน

ข้างเวทีส่งสัญญาณมือสั่ง งานเปิดตัวควรจะตื่นเต้นเร้าใจแท้ๆ แต่พิธีกร

กลบัเกรง็เสยีจนบรรยากาศจดืชดืเสยีนี่

“กรชิเล่มที่ผมหวงที่สดุเป็นกรชิที่ได้รบัเป็นของขวญัจากคณุพ่อตอน

ที่ผมอายุยี่สบิ ตวัด้ามแกะจากงาช้างเป็นพระไภรวะหรอืพระศวิะปางดุร้าย 

ตวัใบมดีเป็นแบบตรงทรงฝักของต้นเพกาที่ถอืว่าหายากและเก่าแก่ที่สดุ น่า

เสยีดายที่ถูกขโมยไปมแีค่รูปถ่ายไว้ให้ดูต่างหน้า” ราพณ์เว้นช่วงไปครู่หนึ่ง 

สหีน้าของเขาแสดงความอาลยัอาวรณ์บางเบาก่อนจะเลอืนหายไปกบัรอยยิ้ม 

“แต่กรชิที่ผมน�ามาจดัแสดงในวนันี้ บางเล่มเก่าแก่กว่าเล่มที่หายไปเสยีอกี

นะครบั ผมไม่เคยน�าออกมาให้ใครดเูลย ฉะนั้นแขกผู้มเีกยีรตทิี่มาร่วมเปิด

งานอตัลกัษณ์สยามในวนันี้ถอืว่าเป็นผูโ้ชคดกีลุม่แรกๆ ที่ได้เหน็ของรกัของ

หวงของผมเลยละครบั”

“โอ้โห ศัพท์แสงเฉพาะทางทั้งนั้นเลย ไม่ทราบว่าท่านช่วยอธิบาย 

สกันดิได้ไหมครบัว่าทรงฝักของต้นเพกาเป็นแบบไหน เพื่อที่แขกผูม้เีกยีรติ

ทุกท่านจะได้รบัความรู้ไปพร้อมๆ กนัด้วย”

“ในส่วนจดันทิรรศการมป้ีายอธบิายไว้หมดแล้วครบั” ราพณ์หวัเราะ 

“ถ้าให้ผมเล่าหมดเดี๋ยวจะจดืเสยีก่อน รบัรองได้ว่าทกุท่านจะได้พบกบัเกรด็

เลก็เกรด็น้อยที่พเิศษมาก หาอ่านจากที่ไหนไม่ได้ นอกจากที่นี่เดยีวแน่ครบั”

“และไม่ใช่แค่นั้นนะคะทุกท่าน ในวันนี้ท่านราพณ์ยังกรุณาจัดการ

แสดงที่หาดูได้ยากให้ทุกท่านได้ชมอกีด้วย ซึ่งกค็อืการร�าดรสาแบหลาค่ะ” 

พธิกีรหญงิรบีกล่าวเสรมิ

“ดรสาแบหลาเหรอครบัคุณชญาณ ีชื่อแปลกมากเลย” 

พิธีกรชายเล่นไปตามสคริปต์อย่างลื่นไหลขึ้น คล้ายโล่งใจที่การ
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ด�าเนนิรายการบนเวทดี�าเนนิมาถงึจุดสุดท้ายเสยีที

“ชื่อฟังดชูะว้า...ชวาใช่ไหมคะ ดรสาเป็นชื่อตวัละครในเรื่องอเิหนาค่ะ

คุณสมภพ เป็นเรื่องราวจากตอนปันหยีรบระตูบุศสิหนาค่ะ” ชญาณียก

สครปิต์ขึ้นมาอ่านอย่างคล่องแคล่ว เธอระมดัระวงัการออกเสยีงชื่อที่ไม่คุน้

เคยพวกนี้มาก ด้วยรู้ว่าหากอ่านพลาดไป พริษิาได้เล่นงานเธอแน่ 

“เนื้อเรื่องตอนนี้เป็นตอนที่อิเหนาปลอมตัวเป็นปันหยีหรือโจรป่า 

เที่ยวเตรพ่ร้อมพี่เลี้ยงทั้งสี่ รอเวลาจะเข้าเมอืงหมนัหยาไปหานางจนิตะหรา

วาต ี ตอนนั้นระตูบุศสหินาที่เพิ่งแต่งงานกบันางดรสาได้เพยีงห้าวนับงัเอญิ

ยกขบวนเดนิทางผ่านมาพอด ีได้พบกบัพี่เลี้ยงเกเรของอเิหนาแล้วเกดิปะทะ

กนัขึ้น 

พี่เลี้ยงของอเิหนาท�าตวัเป็นขี้แพ้ชวนต ีไปฟ้องอเิหนาค่ะ อเิหนาเชื่อ

พี่เลี้ยงกเ็ลยยกก�าลงัพลมารบ ระตบูศุสหินาถกูฆ่าตาย นางดรสาผูเ้ป็นชายา

จึงท�าพิธีแบหลา ซึ่งก็คล้ายๆ พิธีสตีของทางอินเดียนั่นละค่ะ ใช้กริชแทง

ท้อง ปาดคอตัวเองแล้วก็กระโดดเข้ากองไฟตายตามสามีไป...แต่แหม ว่า 

กว่็าเถอะนะคะ ถ้าเป็นดฉินัละกต็ายไปตั้งแต่ตอนที่ใช้กรชิแทงท้องแล้วค่ะ”

สิ้นเสียงพูดของพิธีกร แขกเหรื่อที่มาร่วมงานก็พากันหัวเราะขบขัน 

เว้นกแ็ต่เดอืนเตม็ที่มสีหีน้าไม่ค่อยสบายใจนกั

“อปัมงคลแท้ๆ ใครเขาร�าดรสาแบหลาในงานแบบนี้กนับ้างเล่า”

“อัปมงคลยังไงเหรอคะคุณยาย” วิอัณณาเงยหน้าจากการหยอด

มาลยัแป้งพวงด้วยความสนใจใครรู ้“ตั้งแต่เกดิมาแป้งกเ็พิ่งเคยได้ยนิดรสา

อะไรนี่เป็นครั้งแรกนี่ละค่ะ”

“ดรสาแบหลา” เดือนเต็มแก้ให้ “เขาว่ากันว่าเป็นบทร�าที่มีอาถรรพ์ 

ร�ายากด้วยนะ ระดบัชั้นครูเชยีวละ”

“อาถรรพ์นี่หมายถงึมผีหีรอืเปล่าคะ” รื่นตาท�าท่าขนลกุ “แบบร�าๆ ไป

แล้วกจ็ะมผีโีผล่ออกมาหกัคอหรอืเปล่าคะคุณยาย”
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“เกนิไปจ้ะหล่อน” เดอืนเตม็ดเุบาๆ “เรื่องอาถรรพ์ฉนักไ็ม่รูอ้ะไรมาก

นกัหรอก เขาว่ากนัมากว็่าไปตามนั้น แต่เรื่องอปัมงคลไม่ต้องเดากร็ู้ ใคร

บ้างจะเอาบทร�าที่มีการฆ่าตัวตายมาใช้ในงานเปิดตัวแบบนี้กันบ้างเล่า 

รสนยิมแปลกเสยีจรงิ สู้ร�าอวยพรหรอือะไรที่รื่นเรงิไม่ดกีว่าเหรอ ถงึท่ามนั

จะสวยกเ็ถอะ”

“ท่าสวย? คุณยายเคยดูร�าดรสาแบหลามาก่อนเหรอคะ”

วอิณัณาถามเสยีงเบาขณะส่งมาลยัแป้งพวงที่ท�าเสรจ็ล่วงหน้ามาจาก

ที่บ้านแล้วให้คนที่มาร่วมงานเลือกซื้อ เดือนเต็มสั่งให้เธอกับรื่นตาช่วยกัน

เตรยีมมาขายด้วยราวๆ สามสบิพวง ซึ่งพรบิตาเดยีวกข็ายไปได้มากกว่าครึ่ง

แล้ว

“ยายเคยเหน็ตอนยงัสาวๆ น่ะ” เดอืนเตม็ท�าท่านกึ “แถวบ้านเรามี

นกัเรยีนนาฏศลิป์อยูค่นหนึ่ง ร�าสวยเชยีวละ สมยันั้นยายเดนิผ่านหน้าบ้าน

เขา เคยเหน็ซ้อมร�ากบักรชิอยู่”

“แถวบ้านเรามนีกัเรยีนนาฏศลิป์ด้วย? แป้งไม่เหน็เคยรู้เลย”

“จะรู้ได้ยงัไงกนัล่ะ กเ็ขาตายไปตั้งแต่ก่อนเราเกดิเป็นยี่สบิสามสบิปี 

ท�าไมจ๊ะ ถ้าเขายงัอยู่จะขอไปเรยีนร�าหรอืไงฮ”ึ 

เดอืนเตม็กระเซ้าในขณะที่วอิณัณาท�าหน้าเหย

“ไม่ไหวละค่ะ เรื่องร้องๆ ร�าๆ แป้งเป็นกบัเขาเสยีที่ไหนกนั คุณยาย

กร็ู้”

เธอจ�าได้ว่าครั้งสดุท้ายที่ตั้งวงและจบีมอืร�าประกอบเพลงลอยกระทง

คอืสมยัอนบุาล และเธอกร็�าได้แย่ที่สุดอกีด้วย เรยีกไดว้า่ไมถ่กูโรคกบัการ

ร�าไทยใดๆ ทั้งสิ้น หลายๆ คนเข้าใจว่าเธอท�าเครื่องหอมและร้อยมาลยัได้

กน็่าจะร�าได้ ซึ่งเป็นการเข้าใจผดิอย่างมหนัต์ทเีดยีว

“อุ๊ย นางร�าแต่งตวัสวยเชยีว”

รื่นตาชี้ไปทางยกพื้นเตี้ยๆ ที่อยูด้่านหน้าเวทด้ีวยสายตาตื่นเต้น เมื่อ
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เหน็นางร�าแต่งกายแบบชวายนืเตรยีมพร้อมอยู่แล้ว 

“เนื่องจากการร�าดรสาแบหลาหรอืร�ากรชิดรสานั้นยาวมาก เริ่มตั้งแต่

อาบน�้าแต่งตัวเตรียมพร้อมที่จะท�าพิธีแบหลาไปจนถึงร�่าลาญาติและผู้เป็น

ที่รกั แต่ด้วยเรามเีวลาจ�ากดั เราจงึต้องตดัทอนออกบ้างนะคะ ซึ่งการแสดง

ชุดนี้เราได้รับความอนุเคราะห์จากกองการสังคีตกรมศิลปากร ขอเสียง 

ปรบมอืดงัๆ ให้การแสดงชุดดรสาแบหลาด้วยค่ะ”

เสียงปรบมือกระหึ่มก้องโถงจัดงานดังขึ้นพร้อมๆ กับเสียงดนตรี

แหลมสูงที่บาดลึกเข้าไปในหัวใจของคนฟัง วิอัณณาชะงักมือที่ก�าลังเอื้อม

ไปหยิบมาลัยแป้งพวงให้ลูกค้าแล้วหันไปมองนางร�าหน้าหวานด้วยดวงตา

เต้นระรกิ

เพลงนี้...เธอเคยได้ยนิเพลงนี้ แต่...จะเป็นไปได้อย่างไรกนัเล่า...

หัวใจของหญิงสาวเต้นรัวแรงราวจะโลดออกมานอกอก เมื่อได้ยิน

เสียงระนาดบรรเลงท�านองหวานปนเศร้ามาจนถึงจังหวะหนึ่ง ร่างกายของ

เธอกเ็หมอืนสญูเสยีการควบคมุไปเสยีเฉยๆ เธอรูส้กึหอูื้อตาลาย ในอกร้อน

วูบวาบจนกลั่นออกมาเป็นหยาดน�้าตาเอ่อคลอคลองจกัษุทั้งสองข้าง

อดัอั้น อดึอดั และทรมาน!

แค้น...แค้นเหลอืเกนิ!

“แป้ง นั่นจะไปไหนลูก”

เดอืนเตม็อ้าปากค้างเมื่อเหน็หลานสาวปล่อยมาลยัในมอืให้ร่วงหลน่

ลงพื้นแล้วหยัดกายขึ้นยืน สองเท้าเปล่าเปลือยเดินตรงไปยังหน้ายกพื้น 

ที่เป็นเวทกีารแสดง แล้วคกุเข่าลงเพื่อรอจงัหวะเสยีงป่ีที่ดงัโหยหวนบาดลกึ

เข้าไปในอก เธอท�าท่าคล้ายกับว่ามีกริชเหน็บอยู่ที่ชายพกด้านหน้าก่อนจะ

วางกรชิในจนิตนาการลงบนพื้นเบื้องหน้า แล้วเริ่มร่ายร�าไปตามจงัหวะอย่าง

ชดช้อยและงดงามที่สุดท่ามกลางความตกตะลงึของผู้เป็นยายและรื่นตา

“คุ...คุณยายคะ น้องแป้ง...น้องแป้งก�าลงัท�าอะไร...”
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ที่น่าตกใจมากไปกว่านั้นกค็อื วอิณัณาร�าไดส้วยชนดิที่นางร�าตวัจรงิ

ทางด้านหลงัต้องอายแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กนั!

“ยายเดก็นั่นท�าอะไร ไปลากตวัออกมาส ิเรว็เข้า!”

พริษิารบีกระซบิสั่งทมีงาน แต่ทุกคนท�าเพยีงยนืนิ่ง ท�าหน้ากลนืไม่

เข้าคายไม่ออกเมื่อเหล่าผูช้มที่อยูร่อบด้านพากนัปรบมอืเกรยีวกราวด้วยคดิ

ว่าคงเป็นส่วนหนึ่งของการแสดง หลายต่อหลายคนพากันหยิบโทรศัพท ์

มอืถอืขึ้นมาบนัทกึภาพและถ่ายวดิโีออย่างตื่นเต้น

“แต่...แต่คุณลิซ่าคะ แขกน่าจะเข้าใจว่าเป็นการแสดงไปแล้วละค่ะ 

ถ้าเข้าไปลากน้องเขาออกมาตอนนี้แล้วน้องเขาดิ้นโวยวายจะเป็นเรื่องเอา 

นะคะ”

“แล้วจะปล่อยให้มนัร�าอยู่แบบนั้นน่ะเหรอ บ้าหรอืเปล่า!”

พิริษาแทบร้องกรี๊ด เธอหันไปหาบิดาที่นั่งอยู่บนเวทีเพื่อขอความ 

ช่วยเหลอื ทว่าท่านกลบัมองตรงไปยงัหญงิสาวที่ก�าลงัร่ายร�าไปตามจงัหวะ

ดนตรทีี่เริ่มกระชั้นขึ้นด้วยแววตาตกตะลงึแกมประหลาดใจ เมื่อหนัไปมอง

มหาสมทุรกเ็หน็เขารวัชตัเตอร์เกบ็ภาพเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นไม่ยั้ง แน่ละว่าเขา

มัวแต่สนใจแม่เด็กนั่นจนไม่รู้สักนิดเลยว่าคนจัดงานอย่างพิริษาก�าลังจะ

อาละวาดอยู่แล้ว!

“คิด...คิดในแง่ดี น้องเขาก็ร�าสวยดีนะคะคุณลิซ่า” ทีมงานสาวยิ้ม

เจื่อน “ถงึ...ถงึท่าจะต่างจากนางร�าของเราอยู่บ้าง แต่...แต่กโ็อเคอยู่”

แม้จะร�าเพลงเดียวกัน ทว่าท่าร�าและรายละเอียดปลีกย่อยของท่า

กลบัมคีวามแตกต่างกนัอยูบ้่าง เหมอืน...มาจากคนละส�านกักนัอย่างไรอย่าง

นั้น

“โอเคบ้า โอเคบออะไร ไม่เห็นหน้านางร�าของกองสังคีตหรือไงว่า

ก�าลงัไม่พอใจอยู่ เหน็ไหม เกบ็สหีน้าไม่อยู่แล้ว!”

นางร�าผู้แสนสง่างามมสีหีน้าจดืเจื่อนอย่างเหน็ได้ชดั ขนาดแต่งองค์
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ทรงเครื่องครบชุดเพียงนั้น แต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากคนรอบข้าง

เท่ากบัสาวสวยที่จู่ๆ กโ็ผล่มาขโมยซนีต่อหน้าต่อตาสกันดิ!

“คุณยายคะ ท�ายงัไงด ีนี่มนัเกดิอะไรขึ้น ตางงไปหมดแล้ว” รื่นตา

หันไปหาเดือนเต็มที่นั่งอึ้งท�าอะไรไม่ถูกเช่นกัน นี่ไม่ใช่ ‘อาการแปลก

ประหลาด’ ที่เคยเกดิขึ้นกบัวอิณัณาเป็นประจ�า แต่น่ากลวัไม่แพ้กนั! “หรอื...

หรอืมนัจะเป็นอาถรรพ์อย่างที่คุณยายพูดกนัคะ แบบ...ผสีงิน้องแป้ง...”

“อย่าพูดเหลวไหลหน่อยเลยแม่ตา!” 

เดอืนเตม็ผละจากทกุสิ่งทกุอย่างแล้วสาวเท้าไปหาหลานสาว ใบหน้า

ของวอิณัณางดงามและแสนเศร้า แปลกนกัที่ดวงตาของเธอแขง็กร้าวในแบบ

ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เรียวปากอิ่มเต็มเริ่มขยับเปล่งเสียงร้องออกมาอย่าง

ไพเราะและท�าให้ทุกคนที่อยู่ ณ ที่นั้นขนลุกเกรยีว

“...ครั้นครบค�ำรบสำมรอบ

นบนอบน้อมองค์ลงกรำบไหว้

จึ่งชกัเอำกรชิภูวไนย

มำทูนไว้เหนอืเกล้ำเมำฬี

กนัแสงพลำงทำงสมำลำธกิรณ์

ภูธรได้เคอืงบทศรี

ด้วยกำยกรรมแลวจี

ขออย่ำมเีวรำผูกพนั

ประกำรหนึ่งซึ่งข้ำสุจรติ

สู้ตำยมไิด้คดิบดิผนั

เดชะควำมสตัย์ของข้ำนั้น

แม้นทรงธรรม์จะตกไปในแห่งใด

ขอให้ได้พบสมประสงค์

บ�ำเรอบำทบงสุ์จงได้
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ให้ร่วมสุขร่วมทุกข์ร่วมฤทยั

อย่ำให้รู้นริำศคลำดคลำ...”

มหาสมทุรยนืนิ่ง หวัใจของเขาคล้ายถูกมอืลกึลบับบีรดัจนปวดแปลบ 

เขาเข้าใจบทกลอนยากๆ ทั้งหมดนั้นได้อย่างไรไม่รู ้รูแ้ต่เข้าใจและเจบ็ปวด

ไปกบัทกุถ้อยค�า เขาเคยได้ยนิกลอนนี้มาก่อน ไม่ใช่จากผู้เป็นย่า แต่ได้ยนิ

จากที่ไหนสกัแห่งเมื่อนานมาแล้ว บางทอีาจนาน...กว่าชั่วอายุขยัในปัจจุบนั

ของเขาเสยีอกี

“บ้าแล้ว...”

ชายหนุม่สลดัความคดิเลื่อนเป้ือนออกไปจากสมอง ดวงตาจบัจ้องไปยงั

ร่างแน่งน้อยที่ท�าท่าเหมอืนก�าลงักวดัแกว่งกรชิในมอืเพื่อปลดิชวีติตนแล้วเกดิ

ความรู้สึกหวาดหวั่นอันไม่รู้ที่มาอยู่ลึกๆ ในอก ในห้วงความคิดปรากฏ 

ภาพกริชเปื้อนเลือดสีแดงฉานขึ้นมาพร้อมๆ กับความร้อนของเปลวเพลิง 

ที่พวยพุ่งขึ้นมารอบด้าน เมื่อเหน็หญงิสาวเงื้อกรชิขึ้นสดุมอื หวัใจของเขาก็

กระตกุวาบ

“อย่า!”

มหาสมทุรร้องห้ามออกไปโดยไม่รูต้วั ก่อนที่ร่างกายจะขยบัไปเบื้องหน้า

ในจงัหวะที่วอิณัณาหนัมาสบประสานสายตากบัเขาพอด ี ก่อนที่เธอจะเสยีการ

ทรงตวัล้มลงในอ้อมแขนของเขา

“ยายแป้ง!” เดอืนเตม็ร้องเสยีงหลง

“...ครั้นเสรจ็ตั้งสตัย์อธษิฐำน

เยำวมำลย์กรำบงำมสำมท่ำ

เหน็เพลงิพลุ่งรุ่งโรจน์โชตนำ

กแ็บหลำโจนเข้ำในอคัค.ี..”

เสยีงของหญงิสาวเบาหววิราวลมพดั ทว่ามหาสมทุรกลบัได้ยนิชดัทกุ

ถ้อยค�า ดวงตาที่เอ่อคลอไปด้วยหยาดน�้าตามองเขาอย่างปวดร้าวก่อนจะค่อยๆ 
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หรี่ลงจนปิดสนทิเมื่อเจ้าตวัหมดสตไิป 

“คณุครบั...นี่คณุ”

“มาร์คคะ”

พริษิารบีสาวเท้าปรี่เข้าไปหามหาสมทุร แต่เขากลบัถอดสายคล้องกล้อง

ออกจากคอแล้วส่งกล้องให้เธอถอืไว้ ก่อนจะตวดัร่างนุ่มนิ่มขึ้นอุ้มแนบอก

ท่ามกลางเสยีงพดูซบุซบิของผูค้นรอบด้าน

“หน่วยพยาบาลไปทางไหนลซ่ิา”

“อะ...เอ่อ...หน่วยพยาบาล ไป...ไปทางนั้น”

ชายหนุม่ก้าวไปยงัทศิที่อกีฝ่ายชี้โดยไม่รอให้เธอพดูจบด้วยซ�้า เขากระชบั

ร่างในวงแขนแน่นเข้า ความรูส้กึคุน้เคยอนัน่าพศิวงอุน่วาบเข้าไปถงึหวัใจ อุน่...

จนร้อน ไม่ส.ิ..ปวดแสบปวดร้อนต่างหาก! 

ไวเท่าความคดิ เขารบีก้มลงมองไปยงัอกด้านซ้ายบรเิวณที่ปลายนิ้วมอื

ของหญงิสาวแตะอยู ่ จงึเหน็ว่าเกดิรอยไหม้จนเสื้อยดืของเขาเป็นรูปตามนิ้วมอื

ของเธอถงึห้ารอย!

นี่มนัเรื่องบ้าอะไรกนั!



มหาสมุทรวางร่างบอบบางลงบนเตียงพยาบาลด้วยความรู้สึก
สบัสนอยูล่กึๆ ในอก เนื้อตวัอ่อนปวกเปียกของคนไร้สตทิี่เพิ่งหลดุพน้จาก

อ้อมแขนไปยงัคงทิ้งไอร้อนผ่าวตดิตรงึอยูต่ามผวิกาย เหมอืนเธอยงัคงคู้ตวั

แนบแผงอกเขาอยู่เช่นนั้นไม่ได้ห่างหายไปไหน

“คุณผู้ชายช่วยถอยจากเตยีงด้วยค่ะ”

หนึ่งในพยาบาลประจ�าห้องปรี่เข้ามากนัตวัชายหนุ่มออกไป ในขณะ

ที่อกีคนหนัไปมองเขาแล้วเบกิตากว้าง

“ตายแล้ว นั่นคุณเป็นแผลนี่คะ มาทางนี้ค่ะ เดี๋ยวฉนัจะท�าแผลให้”

“แผล?” 

มหาสมทุรท�าหน้างนุงงขณะก้มลงมองตามสายตาของพยาบาลไปยงั

อกด้านซ้ายของตนเอง ก่อนจะพบว่ารอยไหม้บนเสื้อยดืเมื่อครู่กนิลกึไปถงึ

ผวิหนงัของเขาจนเป็นรอยบวมแดงน่ากลวั เหน็ได้ชดัว่าเป็นรอยนิ้วมอือย่าง

แน่นอน! คดิถงึตรงนี้ เขากเ็งยหน้าขึ้นมองคนที่นอนสลบไสลอยู่บนเตยีง

อีกครา ก่อนจะต้องเบือนหน้าไปทางอื่นเมื่อเห็นว่าพยาบาลสองคนก�าลัง 

๒
แม่ดอกจ�ำปี (๒)
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ช่วยกนัคลายเสื้อผ้าของหญงิสาวออกอย่างรบีเร่ง

“นี่คุณ เชญิทางนี้ค่ะ” 

เสยีงเรยีกของพยาบาลคนเดมิเรยีกชายหนุม่ให้ออกจากภวงัคค์วาม

คดิอนัสบัสนวุน่วาย เขายิ้มรบัแล้วเดนิตามอกีฝ่ายไปนั่งที่เก้าอี้ทรงกลมไม่มี

พนกัที่อยู่มุมห้องอย่างว่าง่าย เขาพงิแผ่นหลงักบัผนงัห้อง ดวงตายงัคงจบั

จ้องไปยงัคนบนเตยีงอย่างไม่วางตา 

“ไม่ต้องเป็นห่วงแฟนขนาดนั้นหรอกค่ะ เดี๋ยวอาการกด็ขีึ้น” พยาบาล

สาวอมยิ้มเมื่อเหน็ชายหนุ่มคอยมองแต่หญงิสาวบนเตยีงผู้ป่วยแทบตลอด

เวลา 

มหาสมทุรเลกิคิ้วขึ้นนดิๆ แล้วคลี่ยิ้มอ่อนโยน ไม่ตอบรบั ไม่ปฏเิสธ

ออืฮ ึแฟนกแ็ฟน...

เขายักไหล่เบาๆ แล้วรูดเสื้อยืดออกทางศีรษะเพื่อให้พยาบาลได้ท�า

แผล แต่ไม่นกึเลยว่าท่อนบนเปลอืยเปล่าของตนจะท�าเอาคนที่อยู่ตรงหน้า

มองตาค้างและพลอยท�าให้พยาบาลอีกสองคนที่ก�าลังปฐมพยาบาลคนเป็น

ลมหมดสตหินัมามองเขากนัเป็นตาเดยีว

อื้อหอื...ซ่อนรูปจรงิเชยีว

ไม่น่าเชื่อว่ายามถอดเสื้อแล้ว พ่อหนุม่หน้าหวานคนนี้จะดูก�าย�าผดิหู

ผดิตา ไหล่กว้าง แผงอกหนั่นแน่น แถมยงัมกีล้ามท้องเรยีงตวัสวยงาม แม้

จะไม่คมชัดเท่าพวกหนุ่มๆ บ้าฟิตเนสสมัยนี้ แต่ท�าให้เขาดูไม่ต่างจากรูป

สลกัหนิอ่อนในพพิธิภณัฑ์เลยสกันดิ

“ยายแป้ง!” 

เสียงร้องแหบโหยดังขึ้นพร้อมกับบานประตูที่ถูกผลักให้เปิดออก 

เดือนเต็มพุ่งปราดไปยังเตียงผู้ป่วยที่วิอัณณานอนอยู่อย่างร้อนรน ทว่า

พยาบาลที่มอีายุมากที่สุดกร็บีปราดเข้าไปขวางไว้

“คุณพยาบาลคะ นั่น...นั่นหลานฉนั” 
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“ยงัเข้ามาไม่ได้นะคะ ญาตไิปรอข้างนอกก่อน” 

แม้สหีน้าจะยิ้มแย้ม แต่น�้าเสยีงขงึขงัในแบบที่คนฟังต้องยอมจ�านน 

กระนั้นกย็งัคงยนืละล้าละลงัอยู่ตรงนั้นไม่ยอมขยบัไปไหน

“วา้ย ตาเถน!” รื่นตาที่วิ่งตามมาตดิๆ ท�าตาโตเป็นไข่ห่านเมื่อเหน็วา่

ตากล้องหนุ่มที่เป็นคนอุ้มวิอัณณามาที่หน่วยพยาบาลนั่งถอดเสื้ออยู่ที่มุม

ห้อง “คุณยายขา ดูนั่นค่ะ”

“นี่มนัใช่เวลาจะมาชี้ให้ฉนัดูผู้ชายไหม แม่ตา!” เดอืนเตม็เอด็เข้าให้ 

“ไม่ใช่อย่างนั้นค่ะคณุยายขา” รื่นตาโน้มตวัไปกระซบิข้างหู “ที่อกค่ะ

คุณยาย รอยที่อก”

ผูส้งูวยักว่ากวาดตามองตามปลายนิ้วของรื่นตาไปอย่างรวดเรว็ เนื้อ

ตวัชาวาบเมื่อเหน็รอยมอืบนอกข้างซ้ายของชายหนุ่มชดัเจน ผวิหนงับรเิวณ

นั้นบวมและเป็นสแีดงเข้มคล้ายถกูถ่านร้อนจดันาบจนพอง เดอืนเตม็หนัไป

สบตาลูกศษิย์เอกด้วยแววตาเต้นระรกิ

เป็นเรื่องแล้ว...

“กรี๊ด!”

เสียงร้องของพยาบาลที่ยืนอยู่ข้างเตียงดึงความสนใจของทุกคนให้

กลบัไปยงัเตยีงผูป่้วยทนัท ีฟกูใต้ฝ่ามอืของหญงิสาวตดิไฟลกุไหม้เป็นสแีดง

ฉานสร้างความตกตะลงึให้แก่เจ้าของดวงตาทกุคู่ที่เหน็เหตุการณ์อย่างที่สดุ 

มหาสมุทรเป็นคนแรกที่ตั้งสติได้ เขากระโจนเข้าไปช้อนตัววิอัณณาขึ้นมา 

กอดไว้อย่างไม่ลงัเลขณะที่พยาบาลคนอื่นๆ ถอยจากเตยีงด้วยความหวาด

กลัว รื่นตาปรี่เข้าไปหยิบเหยือกน�้าที่อยู่ข้างเตียงมาดับไฟซึ่งดับมอดอย่าง

ง่ายดายเหลือเชื่อ แต่สิ่งที่ท�าให้ชายหนุ่มประหลาดใจที่สุดคือไอร้อนระอุที่

แผ่ซ่านออกมาจากร่างในอ้อมแขนต่างหาก 

ร้อน...ประหนึ่งเธอเป็นต้นก�าเนดิของเปลวเพลงิเมื่อครู่!

“เกดิ...อะไรขึ้น ไฟ...ไฟลุกได้ยงัไง” 
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เหลา่พยาบาลหนัไปมองหน้ากนัอย่างไม่เข้าใจ ต่างคนต่างสา่ยศรีษะ

อย่างจนปัญญา 

มหาสมทุรก้มลงมองมอืของหญงิสาวแล้วกน็ิ่งอึ้งไป แม้ชายสไบจะมี

รอยไหม้จางๆ แต่ผิวบริเวณมือของเธอกลับยังคงขาวเนียนละเอียด ไม่มี

แม้แต่รอยเขม่าสดี�าที่เลก็ที่สดุด้วยซ�้าไป แต่จะเป็นไปได้อย่างไรกนั เขาเหน็

กับตาชัดๆ ว่าเปลวเพลิงนั่นลุกขึ้นบนฟูกใต้มือเธอจริงๆ อย่างน้อยเธอก็ 

น่าจะมรี่องรอยของบาดแผลพุพองบ้างไม่ใช่หรอื

“ตายๆๆ แล้วไฟลวกน้องผู้หญงิหรอืเปล่าคะนั่น”

แม้จะยงัหาสาเหตุของการเกดิเพลงิไหม้ไม่ได้ แต่สญัชาตญาณของ

คนเป็นพยาบาลกส็ั่งให้พวกเธอปราดเข้าไปดูคนป่วยที่ยงัไม่ได้สตกิ่อนเป็น

อนัดบัแรก 

“คดิว่าไม่ครบั น่าจะปลอดภยัด”ี 

มหาสมุทรหันไปสบตากับเดือนเต็มและรื่นตาที่ท�าหน้าอิหลักอิเหลื่อ 

น่าแปลกที่ทั้งสองคนห่วงเรื่อง ‘ไฟ’ มากกว่าอาการของสาวน้อยในอ้อมแขน

เขาเสยีอกี แม้จะรู้สกึได้ถงึความผดิปกตมิากมายหลายเรื่อง แต่ชายหนุ่ม

กลบัเลอืกเกบ็ง�าความสงสยัใคร่รูไ้ว้ใต้สหีน้าสงบนิ่ง แล้วอุม้หญงิสาวไปวาง

ไว้บนเตยีงอกีหลงัหนึ่งเพื่อให้พยาบาลดูอาการ

“คุณยายคะ...”

รื่นตาสะกดิเดอืนเตม็ที่หนัมาส่งสายตาเป็นเชงิปรามไม่ให้พดู จากนั้น

จึงเดินตรงไปหามหาสมุทรที่ยืนดูความวุ่นวายทั้งหมดด้วยแววตาสงบนิ่ง 

ยากคาดเดาถงึความรู้สกึ 

“ขอบคุณคุณมากนะคะที่ช่วยหลานยายไว้” เดือนเต็มเลื่อนสายตา

จากใบหน้าสวยหวานเกนิชายมายงัรอยไหม้ที่อกของเขา ในดวงตาฉายแวว

กังวลอย่างไม่ปิดบัง “ยายต้องขอโทษที่หลานยายท�าให้คุณต้องมาพลอย 

บาดเจบ็ไปด้วย ถ้าคณุไปหาหมอแล้วมค่ีารกัษาพยาบาลเพิ่มเตมิยงัไง บอก
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ยายได้เลยนะคะ ยายยนิดชีดใช้ให้”

“เรื่องเลก็น้อยครบัคุณยาย แค่แผลนดิหน่อย ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไร 

ไม่ต้องคดิมากหรอกครบั”

ชายหนุม่ยิ้มตอบอย่างสภุาพนุม่นวล แต่กลบัยิ่งท�าให้ผูส้งูวยักว่าเป็น

กงัวล เหน็ได้ชดัว่าเขาแสร้งท�าเป็น ‘ไม่รู้’ ว่าเกดิอะไรขึ้นทั้งที่น่าจะเหน็เตม็

สองตา แถมยงัตหีน้ายิ้มแย้มไม่แสดงอาการตื่นตกใจอย่างที่ควรเป็นอกีด้วย 

ไม่รู้ว่าขวญักล้าเกนิมนุษย์ปกตหิรอืเพราะม ี ‘จุดประสงค์อื่น’ แอบแฝงอยู่

กนัแน่

“ผมไม่ใช่พวกที่ชอบพูดเรื่องที่ไม่ควรพูด คุณยายสบายใจได้”

ประโยคหลังเขากดเสียงลงต�่าพอให้ได้ยินกันสองคน เดือนเต็มเงย

หน้าขึ้นมองเขาทนัควนั รู้สกึเหมอืนหูฝาดไป

“เอ๊ะ...”

“ผมขอตวัไปท�าแผลก่อนนะครบัคณุยาย” มหาสมทุรค้อมศรีษะอย่าง

นอบน้อม ก่อนจะเดนิไปหาพยาบาลที่กวกัมอืเรยีกเขาอยู่ 

เดอืนเตม็มองตามแผ่นหลงัเปลอืยเปล่าของเขาไปด้วยความรู้สกึพดู

ไม่ออกบอกไม่ถูก หากเขาโวยวายหรือแสดงท่าทีตื่นกลัวกับเรื่องที่เกิดขึ้น

ให้เหน็สกันดินางกค็งสบายใจกว่านี้ แต่เขากลบันิ่งมาก...นิ่งเหมอืนท้องน�้า

ใสเย็นและสงบราบเรียบจนไม่อาจคะเนความลึกที่ถูกการหักเหของแสง

ลวงตาไว้ได้ คนแบบนี้จะว่าน่ากลวักน็่ากลวั ทว่ารอยยิ้มและกริยิามารยาท

เหมอืนคนได้รบัการอบรมมาดขีองเขาท�าให้เดอืนเตม็อดชื่นชมไมไ่ด ้อกีทั้ง

ค�าพดูกึ่งค�ามั่นกลายๆ ของเขากลบัท�าให้นางเชื่อมั่นว่าเขาหมายความตามที่

พูดทุกค�า

ช่างเป็นชายหนุ่มที่แปลกประหลาดเสยีจรงิ...                                          
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“พงัหมดแล้วงานฉนั”
พิริษาเดินกระแทกส้นรองเท้าสูงปรี๊ดไปตามทางเดิน หลังเกิดเหตุ

โกลาหลกลางพธิเีปิดงานอตัลกัษณ์สยาม เธอต้องวิ่งวุน่กูส้ถานการณ์ให้กลบั

เข้ารูปเข้ารอยอยู่เกือบสามสิบนาที มิหน�าซ�้ายังต้องอยู่ดูแลเรื่องพิธีการ 

และคอยต้อนรบัแขกเหรื่อพร้อมกบับดิาอกีพกัใหญ่ กว่าจะเสรจ็สิ้นทกุอย่าง

ก็ใช้เวลาทั้งหมดชั่วโมงครึ่ง แต่ถึงกระนั้นแขกในงานทุกคนก็เอาแต่พูดถึง

แม่เด็กที่ชื่อวิอัณณากันไม่ขาดปาก แทบไม่มีใครสนใจเลยว่างานในวันนี้

เกี่ยวกับอะไร กระทั่งกระจอกข่าวทั้งหลายก็สนใจใคร่รู้เรื่องของเด็กนั่น 

ไม่จบไม่สิ้น เดาได้เลยว่าอกีเดี๋ยวตามสื่อโซเชยีลคงมเีรื่องของวอิณัณาว่อน

ไปหมด รวมไปถึงตามหน้าหนังสือพิมพ์ที่เหลืออยู่น้อยนิดไม่กี่ฉบับบน 

แผงหนงัสอืด้วย

นงัเดก็นั่นขโมยซนีกนัอย่างหน้าด้านที่สุด!

“มาร์ค!” หญงิสาวเบกิตากว้างเมื่อเหน็เจ้าของร่างสงูก�าลงัยนืสวมเสื้อ

เชิ้ตแขนสั้นแทนที่จะเป็นเสื้อยืดสีเทาตัวเดิมอยู่ที่หน้าหน่วยพยาบาล แถม

บนอกยงัมผ้ีาพนัแผลสขีาวพนัรอบให้เหน็เด่นชดั “เกดิอะไรขึ้น คณุบาดเจบ็

เหรอ”

“โดนไฟลวกนดิหน่อย”

มหาสมุทรยิ้มให้คนที่สาวเท้ากึ่งเดินกึ่งวิ่งตรงมาหาตนเอง แล้วเริ่ม

ตดิกระดุมเสื้อตวัโคร่งเหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

“ไฟลวก!” พริษิาหน้าตื่น “เดี๋ยวนะ โดนไฟลวกได้ยงัไง คุณแค่อุ้ม

คนเป็นลมมาที่หน่วยพยาบาลไม่ใช่เหรอคะ แล้ว...แล้วโดนไฟลวกตอนไหน 

แล้วท�าไมไม่มใีครบอกลซิ่าเลย”

หญงิสาวหนัไปมองทมีงานสองคนที่ยนืตวัเกรง็อยูต่รงนั้นด้วยแววตา

ดุดนั

“ผมเหน็คณุก�าลงัวิ่งวุน่อยู ่กเ็ลยบอกทมีงานเองนั่นละว่าไม่ต้องบอก 
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คุณจะได้ไม่ต้องเป็นกงัวล” มหาสมุทรรบีตดับทด้วยไม่อยากให้ทมีงานถูก

ต�าหน ิ“นี่ต้องขอบคณุน้องๆ เขาด้วยซ�้าที่เป็นธรุะช่วยไปซื้อเสื้อเชิ้ตมาให้ผม

ใส่”

“แล้วเสื้อยืดคุณไปไหนคะ อย่าบอกนะว่าถูกไฟไหม้ไปหมดแล้ว” 

ดวงตาคูง่ามมองปลายนิ้วยาวที่ก�าลงัไล่ตดิกระดมุมาจนถงึเมด็สดุท้ายด้วย

ความรูส้กึเหมอืนจะหมดความอดทนไปเสยีเดี๋ยวนั้น ห่วงเขากแ็สนห่วง แต่

กโ็มโหความใจเยน็เป็นน�้าของเขาด้วยในเวลาเดยีวกนั...คนอะไร ชอบตหีน้า

เฉยเมยเหมือนไม่รู้จักอนาทรร้อนใจกับเรื่องใดๆ สักนิด! “ตกลงมันเกิด

อะไรขึ้น ท�าไมคณุถงึถูกไฟลวกได้ อย่าบอกนะวา่ยายเดก็นั่นจดุไฟใสค่ณุ”

“นั่นส ิผมกส็งสยัอยู่”

สงสยัว่า ‘จุดไฟ’ ด้วยวธิไีหนกนัหนอ

“หา ยายเดก็นั่นจุดไฟใส่คุณจรงิๆ เหรอ!”

“นี่เชื่อด้วยเหรอ ผมล้อเล่นน่า คนเป็นลมไม่ได้สตจิะจดุไฟใส่ผมได้

ยงัไงกนัเลา่ลซ่ิา เป็นคณุละว่าไปอย่าง” มหาสมทุรหวัเราะกลบเกลื่อนอย่าง

เป็นธรรมชาติจนคนฟังต้องค้อนขวับให้อย่างขุ่นเคืองใจ “พอดีเกิดไฟไหม้

ในหน่วยพยาบาล ผมช่วยเขาดบัไฟกเ็ลยโดนไฟลวก แผลเลก็น้อยไม่ใหญ่โต

อะไรหรอก คุณกอ็ย่าท�าเป็นเรื่องใหญ่ไปเลย”

ชายหนุ่มถอืว่าการที่เล่าความจรงิเพยีงเสี้ยวเดยีว ต่อให้เรื่องที่เสรมิ

แต่งเข้าไปผสมกันไม่ใช่เรื่องจริงก็ไม่นับว่าโกหกแต่อย่างใด และเรื่องจริง

ส่วนเดยีวที่มกีค็อืไฟไหม้นั่นละ

“ไฟไหม้ในหน่วยพยาบาล? ตายแล้ว! แล้วมใีครเป็นอะไรไหม” ใน

สมองของออร์แกไนเซอร์สาวมแีต่เรื่องของการรบัผดิชอบความเสยีหายกบั

ชดเชยเงนิให้คนเจบ็ผดุขึ้นมาเตม็ไปหมด “เอ๊ะ...แล้วไฟไหม้ได้ยงัไงกนัคะ”

“ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน” มหาสมุทรยักไหล่ “โชคดีที่ไม่มีใครบาดเจ็บ

นอกจากผม ไม่อย่างนั้นเจ้าของงานอย่างคณุโดนฟอ้งอว่มแน่ เอ...หรอืผม
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ควรจะฟ้องคุณด ีจะได้รวยอื้อซ่าไปตลอดชาต ิไม่ต้องท�างานแล้ว”

“ยงัจะพดูเล่นอกี ไม่ข�านะคะ คณุรวยจนไม่รู้จะรวยยงัไงแล้ว จะมา

ค้าความกับลิซ่าท�าไม” พิริษาหยิกแขนคนช่างกระเซ้าหมับเข้าให้ “แล้ว 

แม่เดก็...เอ่อ...ลซิ่าหมายถงึเดก็คนนั้นเป็นยงัไงบ้างคะ บาดเจบ็หรอืเปล่า”

ค�าถามฟังคล้ายห่วงใย ทั้งที่จริงแล้วเจ้าตัวกลัวว่าจะมีเรื่องยุ่งยาก

ตามมาเพิ่มต่างหาก หญงิสาวกวาดตามองผ่านไหล่ของชายหนุ่มไปทางด้าน

หลังก็เห็นเพียงเงาวูบไหวของพยาบาลสองหรือสามคนผ่านช่องกระจก

บนบานประตูเท่านั้น

“คุณยายเขาพากลบัไปแล้วละ”

อย่างเร่งด่วนเสยีด้วย...

มหาสมุทรยิ้มเยือกเย็น ท่าทางรีบร้อนของเดือนเต็มกับรื่นตายังไม่

สะดุดใจเขาเท่ากบัใบหน้าขาวซดีของสาวน้อยคนนั้น ทนัททีี่ฟื้นคนืสตแิละ

พูดคุยกับผู้เป็นยายอยู่สองสามประโยค สีหน้าที่ย�่าแย่อยู่แล้วของเธอยิ่ง

เผือดลงจนแทบไร้สีเลือด โดยเฉพาะยามที่ดวงตาคมหวานของเธอมอง

มายังผ้าพันแผลบนอกเขา ดวงตาคู่งามสั่นไหวอย่างสับสนระคนตื่นกลัว 

เธอท�าท่าคลา้ยจะพดูอะไรบางอย่างกบัเขา แต่แล้วกเ็ลอืกที่จะเม้มรมิฝีปาก

แน่นแล้วปล่อยให้ผูห้ญงิอกีคนที่มากบัยายของเธอประคองออกจากห้องไป

อย่างเร่งร้อนเหมอืนก�าลงัหนอีะไรสกัอย่าง 

เหลอืไว้กแ็ต่...

ชายหนุม่หลบุตามองดอกจ�าปีกลบีช�้าที่เขาซ่อนไว้ในอุง้มอื ตอนที่เขา

อุม้เธอเป็นครั้งที่สอง เจ้าดอกไม้ที่เขาเพิ่งรูจ้กัเป็นครั้งแรกดอกนี้กร่็วงหลน่

จากเรอืนผมนุม่ลื่นของเธอมาอยูใ่นมอืเขา กลิ่นของมนัหอมหวานเสยีจนเขา

ไม่อาจตดัใจปล่อยทิ้งไปได้

“กลบัไปแล้ว?” พริษิาขมวดคิ้วแล้วหนัไปหาทมีงานที่ยนือยู่ด้านข้าง 

“ก่อเรื่องขนาดนั้นแล้วกลับไปเลยโดยไม่ขอโทษกันสักค�าเนี่ยนะ บ้าหรือ
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เปล่า”

“คือ...คืออย่างนี้ค่ะคุณลิซ่า คุณยายเดือนบอกว่าเป็นห่วงน้องแป้ง 

อยากจะพาไปให้คณุหมอตรวจอย่างละเอยีดที่โรงพยาบาลกเ็ลยขออนุญาต

กลบัไปก่อน แต่ให้พี่อกีคนคอยดูแลที่บูทค่ะ แกยงับอกอกีว่าจะจดัคนมา

สาธติทุกวนัจนกว่าจะจบงานค่ะ”

เมื่อฟังจบ สหีน้าที่เริ่มบึ้งตงึของพริษิากค็ลายลง แม้จะโกรธเรื่องที่

เกิดขึ้นเพียงใด แต่จะห้ามไม่ให้เดือนเต็มพาคนป่วยไปโรงพยาบาลก็คงดู 

ใจไม้ไส้ระก�าเกนิไปหน่อย

“แกขอโทษทมีงานแล้วนะคะ” อกีคนรบีกลา่วเสรมิ “แกเหน็คณุลซ่ิา

ก�าลงัวิ่งวุน่เลยบอกว่าจะเข้ามาขอโทษคณุลซ่ิาอย่างเป็นทางการอกีทวีนัหลงั

ค่ะ”

“เออ ช่างเถอะ บอกให้แกพาหลานไปเชก็ประสาทจะดกีว่า” ในใจของ

หญงิสาวเตม็ไปด้วยค�าสบถยาวเหยยีดที่ไม่กล้าพดูต่อหน้ามหาสมทุร “แล้ว

นี่คุณจะให้ลซิ่าพาไปให้หมอที่โรงพยาบาลเชก็ดูอกีทไีหมคะมาร์ค”

“เดก็คนนั้นชื่อแป้งเหรอ”

แทนที่จะตอบรบัความห่วงใยของพริษิา มหาสมุทรกลบัถามถงึหญงิ

สาวอกีคนที่เธอก�าลงัชงัน�้าหน้า เป็นผลให้ดวงหน้าสวยเฉี่ยวงอง�้าทนัตา แต่

เขากแ็สร้งท�าเป็นไม่เหน็

“ใช่ค่ะ อกีเดี๋ยวคงได้รู้จกัชื่อแป้ง วอิณัณากนัทั้งโซเชยีลละ คอยดู

นะคะ ไม่เกินเย็นนี้คงมีคนไปออกข่าวว่าอาวุธโบราณของคุณพ่อมีผีสิงจน

ได้ เดก็คนนั้นถงึได้ลุกขึ้นมาร�าบ้าร�าบออะไรกไ็ม่รู้”

“ว-ีอาน-นา? ชื่อภาษาสเปนเหรอ”

เขาเคยลงคลาสเรียนภาษาสเปนสมัยไฮสกูล แม้จะร้างไปนานมาก

แล้ว แต่ยงัพอจ�าชื่อสาวๆ ละตนิตาคมได้อยูบ้่างละน่า ดเูหมอืนวอีานนาจะ

แปลว่า...มชีวีติชวีาสนิะ
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“วอิณัณาค่ะ ไม่ใช่วอีานนา เดก็นั่นเป็นคนไทยร้อยเปอร์เซน็ต์นะคะ 

ไม่ใช่สาวสเปนที่คุณเคยควงเสยีหน่อย” พิรษิาแทบข่มอารมณ์หงุดหงดิไม่

อยู่เมื่อเห็นอีกฝ่ายสนใจแม่ตัวก่อเรื่องจนออกนอกหน้าถึงเพียงนี้ “ไม่เอา

แล้ว ไม่คุยเรื่องปวดหัวดีกว่าค่ะ เอาเป็นว่าลิซ่าจะแคนเซิลดินเนอร์กับ 

คุณพ่อเยน็นี้แล้วไปส่งมารค์ที่คอนโดกอ่นกแ็ล้วกนั คุณจะได้พกัผ่อนด้วย 

อ้อ เดี๋ยวแวะกลบัไปในงานหน่อยนะคะ จะได้ไปเอากล้องให้คุณด้วย”

เป็นอกีครั้งที่มหาสมทุรจะไม่ได้พบปะพูดคุยกบับดิาของเธออย่างเป็น

ทางการ ดูท่าทางดวงคงไม่สมพงศ์กนัจรงิๆ เสยีด้วยถงึคลาดกนัไปคลาด

กนัมาแบบนี้

“ผมกลบัเองได้ คุณไม่ต้องห่วงผมหรอก ลซ่ิา ผมขอรบกวนคุณเรื่อง

อื่นดกีว่า” 

“เรื่องอื่น? เรื่องอะไรคะ” 

รอยยิ้มหวานฉ�่าของมหาสมุทรท�าเอาพิริษาสังหรณ์ใจแปลกๆ 

ชอบกล...ไม่เอาน่า อย่านะ ขออย่าให้ใช่อย่างที่คดิเลย

“เรื่องเดก็คนนั้น...วอิณัณา” ดวงตาของชายหนุ่มเป็นประกายวบิวบั 

เขาก�าดอกจ�าปีในมอืไว้หลวมๆ “ผมอยากถ่ายรูปเขา”

“น้องแป้งหลบัแล้วเหรอคะคุณยาย”
รื่นตาชะโงกหน้าถามเดอืนเตม็ที่ก�าลงัเดนิลงบนัไดมา แล้วยกแก้วน�้า

เยน็ผสมน�้ายาอุทยัมาวางไว้บนโต๊ะรบัแขกอย่างประจบประแจง

“หลับแล้ว” ผู้สูงวัยหย่อนตัวลงนั่งบนโซฟาบุหนังทรงโบราณอย่าง

อ่อนแรง “แล้วนี่กลบัมาตั้งแต่เมื่อไหร่ งานเรยีบร้อยดใีช่ไหม”

“กลับมาสักพักแล้วค่ะคุณยาย ที่งานก็เรียบร้อยดี” รื่นตานั่ง 

พบัเพยีบแต้ลงกบัพื้นแล้วยื่นมอืมานวดขาเดอืนเตม็อย่างเอาอกเอาใจ

“แล้วเจ้าของงานเขาต่อว่าเรื่อง...ที่เกดิขึ้นหรอืเปล่า”
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สีหน้าของหญิงชราอ่อนล้า แววตาวูบไหวเปี่ยมไปด้วยความกังวล 

ล�้าลกึ

“ทมีงานไม่ได้ต่อว่าอะไรนะคะ มแีต่เดนิมาถามว่าอาการน้องแป้งเป็น

ยงัไงบ้าง แล้วก.็..” รื่นตาเว้นช่วงนดิหนึ่งก่อนจะเอ่ยต่ออย่างล�าบากใจ “แขก

ในงานค่ะ มาถามไม่หยดุเลยว่าน้องแป้งเป็นใครมาจากไหน เรยีนนาฏศลิป์

หรอืเปล่าถงึได้...ร�าสวยขนาดนั้น”

“งั้นเหรอ” เดือนเต็มพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้แล้วหยิบแก้วน�้าขึ้นมาจิบ 

กลิ่นสมุนไพรอ่อนๆ ช่วยให้พอรู้สกึผ่อนคลายขึ้นบ้าง

“คุณยายขา” รื่นตาลากเสียงยาว มือขย�าปลีน่องของเดือนเต็มย�้าๆ 

แบบที่เจ้าตัวชอบ “น้องแป้งร�าไม่เป็นนี่คะ ขนาดร�าวงวันลอยกระทงสมัย

ประถมยงัคร่อมจงัหวะเลย แล้วท�าไมถงึร�ายากๆ แบบสาๆ อะไรนั่นได้ จะ

ว่าแอบไปเรียนก็ไม่น่าเป็นไปได้ ไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเสร็จก็นั่งเรือตรง

กลบับ้านทกุวนั แถมยงัเรยีนท�าเครื่องหอมกบัคณุยายอกี จะเอาเวลาที่ไหน

ไปเรยีนร�า”

“เขาเรียกดรสาแบหลาจ้ะ แม่ตา” เดือนเต็มพูดแก้ให้ด้วยน�้าเสียง

เนอืยๆ “เรื่องนั้นฉนักจ็นปัญญาจะรูไ้ด้ ยายแป้งเองกไ็ม่รูเ้หมอืนกนัว่าร�าไป

ได้ยงัไง”

“น้องแป้งบอกว่าไม่รูเ้หรอคะ” มอืที่ก�าลงับบีนวดชะงกั “แต่ท่าร�าเป๊ะ

มากนะคะคุณยาย ร�าสวยกว่านางร�าบนเวทอีกี”

“ยายแป้งบอกว่าตอนได้ยนิเสยีงเพลงอยู่ๆ  กว็บูไป จากนั้นกจ็�าอะไร

ไม่ได้อกีเลย จนมาฟื้นที่หน่วยพยาบาลนั่นละ” เดอืนเตม็ทอดถอนใจอย่าง

หนกัหน่วง “ฉนัว่าเรื่องนี้มนัมอีะไรแปลกๆ พกิล”

ทั้งที่เคยคิดว่าคงไม่มีอะไรพิสดารกว่าที่เป็นอยู่นี้อีกแล้วแท้ๆ แต่

สุดท้ายกม็จีนได้

“หรือว่าน้องแป้งจะถูกผีสิงคะคุณยาย!” อยู่ๆ รื่นตาก็ร้องเสียงดัง
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ก่อนจะเหลยีวซ้ายแลขวาอย่างหวาดระแวง “ต้องใช่แน่ๆ เลย ในงานมแีต่

พวกอาวุธโบราณทั้งนั้น น้องแป้งอาจจะดวงตกพอดกีเ็ลยถูกผเีข้า นมินต์

หลวงตามารดน�้ามนต์ปัดรงัควานดไีหมคะ เผื่อว่าผจีะตามมาที่บ้าน”

หญงิสาวท�าท่าขนลกุขนพอง แต่อกีครูต่่อมากถ็กูหยกิต้นแขนจนร้อง

โอดโอย

“เหลวไหลกันใหญ่แล้วหล่อน ถ้าผีจะสิงจริงๆ ยายแป้งคงโดนผี

บรรพบรุษุบ้านเราสงิมานานแล้วกระมงั บ้านหลงันี้อายเุก่าแก่เกอืบร้อยปี มี

คนแก่คนเฒ่าตายไม่รู้เท่าไหร่ ว่ากนัตามจรงิแล้วน่ากลวักว่าเสยีอกี”

เดือนเต็มส่ายหน้าอย่างระอาใจ นางอาศัยอยู่ในชุมชนศาลเจ้าที่ 

บางระมาดนี้มาตั้งแต่ยังเด็ก จนแม้แต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ไม่เคยย้าย

ถิ่นฐานไปไหน หลงัจากสญูเสยีทั้งสาม ีลกูสาว และลกูเขยไปจนหมด นาง

ก็ปักหลักเลี้ยงดูหลานสาวเพียงคนเดียวที่นี่มาตลอด เรือนไม้ริมคลอง 

บางระมาดแห่งนี้จึงเต็มไปด้วยความหลังและกลิ่นอายของบุคคลอันเป็น 

ที่รักเสมอมา ส�าหรับนางแล้วการโอบล้อมตนเองด้วยกลิ่นอายชนิดนี้ถือ 

เป็นความสขุอย่างหนึ่ง อย่างน้อย...กไ็ด้ระลกึถงึอดตีอนัแสนหวานที่ไม่อาจ

หวนคนื

“โอ๊ย คณุยายขา ผคีณุตาคณุทวดไม่ท�าร้ายลกูหลานหรอกค่ะ มแีต่

จะมาให้โชคให้ลาภเสยีมากกว่า แบบเลขท้ายสามตวัตรงๆ ไงคะ”

ใช่ว่ารื่นตาไม่รู้ประวัติความเป็นมาของบ้านที่ตนอาศัยอยู่มาเกือบ

ค่อนชวีติ แต่ด้วยชนิเสยีแล้วจงึไม่เคยนกึกลวั มหิน�าซ�้ายงัแอบเอาแป้งเดก็

โรยเสาเอกของบ้านแล้วใช้นิ้วถหูาเลขบ่อยๆ จนถกูเดอืนเตม็เอด็เป็นประจ�า

ว่าท�าให้บ้านสกปรกเลอะเทอะ...ว่ากว็่าเถอะ ตั้งแต่ลงทุนขดัถูเลขมาจนนิ้ว

ด้าน ยงัไม่เคยถูกหวยเลยสกัครั้ง ทั้งบนดนิใต้ดนิ สงสยัผบี้านผเีรอืนจะ 

ไม่รกัแฮะ

“ว่าเข้าไปนั่น เดี๋ยวคืนนี้คุณตาก็มาหาหรอก” เดือนเต็มเงยหน้าขึ้น
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มองรูปสามผีู้ล่วงลบัในกรอบตดิผนงั ความอาลยัอาวรณ์ที่เคยกดักนิหวัใจ

จางหายไปนานแล้ว เหลอืเพยีงความคดิถงึที่ท�าให้รู้สกึอบอุ่นทุกครั้งที่มอง

ใบหน้าเปื้อนยิ้มของเขา “บางทีเรื่องที่เกิดขึ้นกับยายแป้งวันนี้อาจจะเป็น 

‘สญัญา’ ที่หลวงพ่อเคยว่าไว้กไ็ด้”

“สญัญาแบบเดยีวกบั ‘เรื่องนั้น’ น่ะเหรอคะ” 

รื่นตาเอ่ยเสยีงเบา เวลาคณุยายพูดถงึคุณตาทไีร เธอรู้สกึเยน็หลงัคอ 

วาบๆ ทุกทีไป แม้ท่านจะจากไปนานนับสิบปี แต่ความดุดันเฉียบขาด 

เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ยังประทับแน่นอยู่ในความทรงจ�าไม่รู้เลือน รื่นตาเคย

คดิเอาเองว่าคนดขุนาดนี้ หากตายไปเป็นผคีงเฮี้ยนพลิกึละ และเพราะกลวั

ว่าจะถูกหลอกเอานี่ละ เธอถงึได้กราบหมอนสวดมนต์ทุกคนืไม่เคยขาด

“จ�าที่หลวงพ่อท่านเคยสอนได้ไหม สญัญาแปลว่าจ�าได้ หมายรู้ ทั้ง

รปูเสยีงกลิ่นรส แม้แต่อารมณ์ความรูส้กึต่างๆ ที่ผ่านเข้ามาในห้วงความคดิ 

เหล่านั้นทั้งหมดกค็อืสญัญา เราสามารถระลกึย้อนกลบัไปยงั ‘สญัญา’ ใน

อดตี ไปได้เรื่อยๆ อย่างไม่มทีี่สิ้นสุด บางคนที่จติแกร่งกล้าเป็นเลศิจะนกึ

ย้อนไปได้จนถงึ ‘สญัญา’ ในชาตเิก่าก่อนเลยทเีดยีว”

“แหม ยากจงัค่ะคณุยาย” รื่นตาเกาศรีษะแกรกๆ “ถ้าแปลเป็นภาษา

ง่ายๆ กค็อืระลกึความทรงจ�าในชาตกิ่อนได้ใช่ไหมคะ”

“ท�านองนั้น จ�าเก่งเหมอืนกนันี่เรา” เดอืนเตม็พยกัหน้า “ว่ากนัว่าดวง

วญิญาณของมนษุย์เรากเ็หมอืนแผ่นดสิก์ส�าหรบับนัทกึข้อมลู ทุกกรรมหรอื

การกระท�า ไม่ว่าจะเกดิจากกาย วาจา หรอืใจ จะถูกบนัทกึไว้ในวญิญาณ

ทั้งสิ้น ฉะนั้นไม่ว่าจะเวยีนว่ายตายเกดิไปอกีกี่ภพกี่ชาต ิความทรงจ�าที่ได้ท�า

ในชาตกิ่อนกไ็ม่เคยลบเลอืนหายไปไหน แต่ที่นกึเรื่องชาตกิ่อนไม่ได้เพราะ

จติไม่แกร่งพอที่จะนกึย้อนไป บุญกรรมอะไรที่ท�าไว้กน็กึกนัไม่ออกหรอก”

“แต่ตาว่านกึไม่ออกกด็นีะคะ ไม่อย่างนั้นคงวุ่นวายน่าดู สมมุตสิามี

ชาตทิี่แล้วของตามาเกดิเป็น แบรด พติต์ ในชาตนิี้ ตาคงต้องตามไปหงึหวง
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เมยีของเขาทุกคนแน่ๆ”

“สมมุติอะไรให้มันดูเป็นไปได้หน่อยเถอะหล่อน” เดือนเต็มหมั่นไส้

คนที่ฉีกยิ้มยิงฟันเกือบครบสามสิบสองซี่อย่างระอาใจแกมขบขัน “ไอ้คน

เคยรักกันเป็นผัวเมียกันชาติที่แล้วจดจ�ากันได้ ยังไม่วุ่นวายเท่าคนที่เคย 

ห�้าหั่นเป็นศัตรูกันหรอก คิดดูสิว่าจะโกลาหลขนาดไหนถ้าคนที่เคยฆ่ากัน 

ในอดีตชาติเผชิญหน้ากันแล้วจ�าเรื่องบาดหมางครั้งเก่าได้ ไม่ใครก็ใครคง

ต้องตายกนัไปข้างนั่นละ สองชาตก่ิอนเธอฆ่าฉนั ชาตนิี้ฉนัจะฆ่าเธอคนืบ้าง 

รบัรองว่าแผ่นดนิลุกเป็นไฟเชยีวละ”

“จรงิด้วย ตากม็วัแต่นกึถงึเรื่องผูช้ายจนลมืคดิเรื่องนี้เลยค่ะ ถ้าเป็น

อย่างที่คุณยายว่า จ�าเรื่องชาตทิี่แล้วไม่ได้นบัว่าดทีี่สุด”

“ถงึสมองจดจ�าไม่ได้ แต่วญิญาณไม่เคยลมืหรอกนะแม่ตา สญัญา

อาจไม่ได้มาในรปูแบบของการระลกึชาต ิแต่อาจเป็นอะไรแปลกๆ ที่ตดิตวั

มากไ็ด้”

“แปลกๆ แบบของน้องแป้งใช่ไหมคะ” 

แปลกชนดิที่ไม่อาจหาค�าอธบิายสมเหตสุมผลได้ตามหลกัวทิยาศาสตร์ 

เสยีด้วย!

“ใช่” หญงิสูงวยัระบายลมหายใจยาว รูส้กึตื้อๆ อยูใ่นอก “ท่าร�าดรสา 

แบหลาในวนันี้กอ็าจใช่ด้วย”

“คณุยายจะบอกว่าชาตทิี่แล้วน้องแป้งเป็นนางร�าเหรอคะ ถ้าอย่างนั้น

กน็่าจะร�าได้ตั้งนานแล้วสคิะ นี่แต่ไหนแต่ไรมา น้องแป้งร�าไม่ได้เลยนะคะ 

อย่าว่าแต่จบีนิ้วเลย จะก้าวให้ตรงจงัหวะยงัยาก” 

รื่นตารูด้กีว่าใครว่า นอกจากหลานสาวของคุณยายเดอืนเตม็มคีวาม

สามารถเรื่องระบ�าร�าฟ้อนอยู่ในระดับติดลบแล้ว ยังร้องเพลงเพี้ยนเข้าขั้น

หายนะอกีด้วย 

“เรื่องนั้นฉนักไ็ม่รูเ้หมอืนกนั คงต้องรอให้หลวงพ่อกลบัมาจากแสวง
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บญุที่อนิเดยีเสยีก่อน แล้วค่อยปรกึษาท่านอกีทว่ีาจะท�าอะไรได้บ้าง” สหีน้า

ของเดอืนเตม็ฟ้องชดัว่าก�าลงัหนกัใจเพยีงใด “ท่านเป็นคนเดยีวที่ให้ค�าตอบ

เรื่องนี้แก่เราได้”

“หลวงตานะหลวงตา ดนัไม่อยู่ช่วงนี้พอดเีสยีด้วย ไม่อย่างนั้นกค็ง

ช่วยน้องแป้งได้เหมอืนเมื่อตอนเดก็ๆ”

‘เรื่อง’ แปลกประหลาดพิสดารของวิอัณณาเริ่มต้นครั้งแรกเมื่อเธอ

อายุได้ราวสามขวบ และเกือบท�าลายชีวิตเธอและคนรอบข้างจนพินาศ

ย่อยยบั หากไม่ได้ ‘หลวงตาวกิรม’ ช่วยเหลอื วอิณัณาอาจไม่มโีอกาสได้

เตบิโตเป็นผู้เป็นคนเช่นนี้เป็นแน่

“ตอนนี้น้องแป้งกลายเป็นข่าวดังไปแล้วนะคะคุณยาย มีคนโพสต์

คลปิที่น้องแป้งร�าเตม็อนิเทอร์เนต็เลย”

“ระหวา่งนี้คงต้องให้ยายแป้งเกบ็ตวัอยู่ในบ้านไปก่อน อย่าเพิ่งให้ไป

มหาวทิยาลยั แล้วถ้ามใีครมาถามกไ็ม่ต้องบอกอะไรทั้งนั้น ปิดปากให้สนทิ

เข้าใจไหม รอหลวงพ่อกลบัมาจากอนิเดยีแล้วค่อยว่ากนั”

“รบัรองว่าตาจะรูดซปิปากให้สนทิเลยค่ะคุณยาย” รื่นตาท�าท่ารูดซปิ 

ลอ็กกญุแจแล้วโยนลกูกญุแจทิ้ง “ว่าแต่น้องแป้งเถอะค่ะ จะยอมหยดุเรยีน

หรอืเปล่า เหน็บ่นว่าอยากจบไวๆ เรยีนปีสุดท้ายแล้วด้วย”

“ไม่ยอมกต็้องยอม เรื่องนี้อาจจะใหญ่ร้ายแรงกว่าที่เราเหน็กไ็ด้” 

เดือนเต็มเหลือบมองไปทางบันไดขึ้นชั้นสองด้วยความรู้สึกเป็นห่วง

หลานรกัจบัใจ

“ร้ายแรง? หมายถึงน้องแป้งจะโดนนักข่าวรังควานเพราะเรื่องวันนี้ 

เหรอคะ” 

“รู้ไหมว่าท�าไมพระเกจอิาจารย์ทั้งหลายถงึไม่ค่อยอยากจะระลกึชาติ

กนั” 

หญงิชราไม่ตอบค�าถามของรื่นตา แต่ถามกลบัด้วยค�าถามที่เกอืบจะ
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เป็นเหมอืนคนละเรื่องกนัจนเจ้าตวัท�าหน้างุนงง

“กค็งกลวัวุน่วายเหมอืนที่คณุยายบอกมั้งคะ เดี๋ยวเจอศตัรเูก่ากต็าม

ฆ่าแกงกนัไม่จบไม่สิ้น”

“ไม่ใช่แค่นั้นหรอก พระเกจหิลายท่านนั่งสมาธริะลกึชาตเิพื่อดงึบุญ

เก่าที่เคยท�าเอาไว้ในชาตภิพเก่าๆ ขึ้นมาเกื้อหนุนเส้นทางสู่นพิพานในชาตนิี้ 

แต่ในขณะที่เกี่ยวบุญเก่าขึ้นมา กเ็กี่ยวกรรมเก่าขึ้นมาด้วย เวรกรรมเก่าๆ 

ที่เคยท�าไว้มนักย็้อนกลบัขึ้นมาเรว็กว่าที่คดิ เจ้ากรรมนายเวรกอ็าจจะกลบั

มาเจอกนัเรว็ขึ้นด้วย”

“เจ้ากรรมนายเวร?”

“ใช่ เจ้ากรรมนายเวร” ดวงตาของเดือนเต็มสั่นไหวเมื่อนึกถึง

เหตุการณต์่างๆ ที่เกดิขึ้นในวนันี้ “บางทนีี่อาจเป็นสิ่งที่เบื้องบนลขิติมาแล้ว

ก็ได้ว่าต้องเกิด หรือไม่ก็...มีเทวดาองค์ไหนสักองค์แกล้งหมุนวงล้อของ

ชะตากรรมกเ็ป็นได้”

วงล้อแห่งชะตากรรมเมื่อเริ่มหมุนแล้วย่อมไม่อาจย้อนกลบัคนื! 



ร้อน...
มหาสมุทรค่อยๆ ยันกายขึ้นนั่งช้าๆ ศีรษะถูกความง่วงงุนถ่วงจน

หนกัอึ้ง ไอเยน็เฉยีบจากเครื่องปรบัอากาศกระทบกายท่อนบนเปลอืยเปล่า

อยู่เป็นระยะ แต่เหงื่อกาฬกลับไหลเปียกชุ่มแผ่นหลังประหนึ่งก�าลังยืนอยู่

กลางแดดจ้าทั้งที่เป็นเวลาเที่ยงคนืเศษแล้ว ชายหนุม่สะบดัศรีษะแรงๆ สอง

สามครั้งเพื่อเรียกสติ กระไอร้อนระอุที่โอบล้อมร่างกายไว้ท�าให้เขารู้สึก

คอแห้งเป็นผงจนต้องกลนืน�้าลายลงคออย่างฝืดๆ 

หวิน�้า...

ภาพของขวดน�้าแร่ฝรั่งเศสเยน็เฉยีบที่แช่อยู่ในตู้เยน็ลอยแว่บเข้ามา

ในสมองพร้อมกบัอาการปวดแสบปวดร้อนบางเบาบนอกข้างซ้าย ชายหนุม่

ยกมอืขึ้นสมัผสัผ้าพนัแผลที่พนัรอบอกพลางก้มลงไปดู แล้วกต้็องชะงกัไป

ครู่หนึ่งเมื่อเห็นรอยเปื้อนสีด�าตัดกับสีขาวของผ้า คิ้วเข้มขมวดเข้าหากัน

อย่างประหลาดใจในขณะที่ดวงตากะพริบถี่ๆ เพื่อปรับโฟกัสภาพใต้แสงสี

ส้มสลวัของโคมไฟให้ชดัขึ้น

๓
สีแดงของดอกดำหลำ
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นี่รอยอะไร...

มหาสมุทรยกมือทั้งสองข้างขึ้นดูก็พบว่าบนปลายนิ้วมีคราบผงสีด�า

และน�้าตาลซเีปียตดิอยูเ่กอืบทกุนิ้ว โดยเฉพาะบนนิ้วมอืด้านซ้าย เขาไม่ต้อง

ปล่อยให้ความงุนงงเกาะกุมความคดิอยู่นาน เพยีงเบนสายตาไปรอบๆ ตวั

ก็พบกับค�าตอบเป็นกระดาษนับสิบแผ่นหล่นเกลื่อนกล่นอยู่ตามพื้นและ

โซฟาหนังนูบักสีน�้าตาลอ่อน กระดาษเหล่านั้นเป็นกระดาษสมุดโน้ตแบบ

ไม่มเีสน้ บรเิวณขอบของแต่ละแผ่นเป็นรอยขาดขยกุขยยุคลา้ยถกูฉกีออก

จากต้นขั้วลวกๆ ด้วยความเร็ว สิ่งที่ท�าให้ชายหนุ่มถึงกับนิ่งอึ้งเหมือนถูก

ผหีลอกกลางดกึคอืรปูสเกต็ช์ที่อยูบ่นนั้น...รปูสาวน้อยที่ฝากรอยไหม้เอาไว้

บนอกเขา 

รูปของวอิณัณา!

ไวเท่าความคดิ มหาสมุทรรวบกระดาษที่กระจดักระจายอยู่รอบตวั

ขึ้นมาพนิจิพจิารณาทลีะแผ่นอย่างละเอยีดถี่ถ้วน เส้นสายสดี�าและสนี�้าตาล

ที่กอปรขึ้นมาเป็นโครงหน้าสวยซึ้งของสาวน้อยในความทรงจ�าของเขานั้น

เรยีบง่าย ทว่าเป่ียมไปด้วยชวีติชวีา ลายเส้นหนกัแน่นคมชดัแสดงถงึความ

มั่นใจและทักษะทางด้านศิลปะยอดเยี่ยม ซึ่งต้องใช้เวลาสะสมบ่มเพาะมา 

ช้านาน

ค�าถามคอืใครเป็นคนวาดกนัเล่า... 

เขา? บ้าน่า จะเป็นไปได้อย่างไรกนั กเ็ขาวาดรูปไม่เป็นเสยีหน่อย

แม้หลกัฐานจะปรากฏให้เหน็ชดัคาตา แต่สมองส่วนที่เป็นเหตเุป็นผล

กค้็านทนัควนั...จรงิอยู่เขาเป็นช่างภาพที่ใครต่อใครชื่นชมเรื่องการวางองค์-

ประกอบของรปูและการสื่ออารมณ์ ทว่าเขาไม่มหีวัทางด้านการวาดภาพเลย

แม้แต่นดิเดยีว ตอนเดก็ๆ ครเูคยสั่งให้วาดรปูสตัว์เลี้ยงแสนรกัเป็นการบ้าน 

เขายงัวาดเสยีเจ้านกิกี้ พูเดลิทอยตวัน้อยของมารดากลายเป็นหนแูฮมสเตอร์

ไปอย่างน่าสังเวชที่สุด แล้วจะเป็นคนสเก็ตช์ภาพสวยงามถึงเพียงนี้ได้
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อย่างไร

มหาสมุทรมองเลยไปบนโต๊ะรับแขกที่มีข้าวของวางระเกะระกะเต็ม

ไปหมดอย่างประหลาดใจ บนโต๊ะกระจกนั้นมสีมดุโน้ตที่ถกูฉกีกระดาษด้าน

ในออกไปหลายสบิแผ่นเปิดกางทิ้งไว้ ข้างๆ กนัมดีนิสอสพีาสเทลเก่าเกบ็ซึ่ง

มอียู่ไม่กี่สกีบัมดีปอกผลไม้คมกรบิวางอยู่ เศษไม้และผงสกีระจดักระจาย

ไปทั่วฟ้องชัดว่ามีคนเหลาดินสอเพื่อใช้วาดภาพ ตัวดินสอสีมีคุณภาพไม่ดี

นกั สจีงึหลดุร่วงเตม็ไปหมด และนั่นคอืค�าตอบว่าท�าไมมอืเขาถงึเป้ือนผงส ี

ถัดไปอีกนิดเป็นแลปทอปที่เปิดค้างไว้ บนหน้าจอมีรูปสาวน้อยตาคมสวม

ชุดไทยสชีมพูหวานปรากฏอยู่

ชายหนุม่จ�าได้รางๆ ว่า หลงัจากกนิอาหารเยน็แล้ว เขากน็ั่งดูรูปถ่าย

จากงานอตัลกัษณ์สยามไปเรื่อยๆ แต่จ�าไม่ได้ว่าผลอ็ยหลบัคาโซฟาไปตั้งแต่

เมื่อใด รู้ตวัอกีทบีนโต๊ะที่เคยเป็นระเบยีบเรยีบร้อยกม็สีภาพอย่างที่เหน็ไป

แล้ว แล้วเขาก็ไม่มีความทรงจ�าใดๆ ว่าตนเองเป็นคนวาดรูปทั้งหลายตรง

หน้านี้ด้วยซ�้า

นี่มนัเกดิอะไรขึ้นกนัแน่...

มหาสมุทรเสยผมไปด้านหลังเร็วๆ ดวงตาจับจ้องไปที่ดวงหน้าสวย

เด่นราวจนัทร์วนัเพญ็ของหญงิสาวบนจอแลปทอปสลบักบัรูปวาดด้วยความ

รู้สกึสบัสน ในห้องนี้ไม่มใีครอื่นอกีแล้วนอกจากเขา อกีทั้งมอืไม้กเ็ปื้อนผง

สเีตม็ไปหมด ย่อมเป็นเขาแน่ที่สเกต็ช์ภาพแสนสวยพวกนี้ออกมา...แต่วาด

ได้อย่างไร ตอนไหน ท�าไมถงึไม่รู้สกึตวั เขากม็ดืแปดด้าน ระหว่างที่พลกิ

กระดาษในมือทีละแผ่น ค�าถามอีกข้อก็ผุดขึ้นมาในสมอง...ท�าไมเขาถึงได้

วาดแต่ภาพของวอิณัณากนัเล่า 

เขายอมรบัว่าเธอเป็นสาวน้อยที่น่าสนใจมาก แต่ไม่น่าจะท�าให้เขาถงึ

ขนาดละเมอลกุขึ้นมาวาดภาพเธอเป็นสบิๆ ภาพเช่นนี้ได้แน่ แถมแต่ละภาพ

ยังสวยงามเสียจนน่าจะเป็นภาพสเก็ตช์ของศิลปินเอก ไม่ใช่คนที่วาดงูให้
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กลายเป็นไส้เดอืนได้อย่างเขาเลยจรงิๆ เขาเป็นช่างภาพ ไม่ใช่จติรกร หาก

เขาสนใจเธอกค็วรใช้กล้องเกบ็รปูเธอ ไม่ใช่คว้ากระดาษกบัดนิสอสโีง่ๆ มา

วาดรูปเธอแบบนี้

ดวงตายาวเรยีวล้อมกรอบด้วยแพขนตางอนหนามองไปบนสมุด ก็

เหน็ดอกจ�าปีกลบีช�้าวางอยู่บนหน้ากระดาษ เมื่อเขาหยบิสมุดขึ้นมาดูใกล้ๆ 

จงึเหน็ว่ามภีาพที่ยงัวาดไม่เสรจ็ แน่นอนนางแบบยงัคงเป็นวอิณัณาเช่นเดมิ 

ที่แตกต่างออกไปคอืเป็นภาพพอร์เทรตในระยะใกล้ จงึเหน็รายละเอยีดของ

เครื่องหน้าของเธออย่างชดัเจน ทั้งจมกู คิ้ว ปาก คาง ทุกอย่างล้วนสอดรบั

กนัอย่างเหมาะเจาะลงตวั เว้นแต่ดวงตาคูง่ามที่ทอประกายกร้าวดดุนั ท�าให้

โครงหน้าที่ดูสงบเยือกเย็นของเธอดูเหมือนน�้าแข็งที่ก่อเปลวไฟอันร้อนแรง

ไว้ภายใน

สแีดง...

จู่ๆ  มอืของมหาสมทุรกเ็อื้อมไปหยบิดนิสอพาสเทลสแีดงมาขดีเขยีน

ลงไปบนกระดาษโดยอตัโนมตั ิเขาแต้มสลีงไปบนพวงแก้มและรมิฝีปากของ

สาวน้อยในภาพจนเธอดูมีชีวิตชีวาขึ้นอย่างน่าอัศจรรย์ จากนั้นมือที่

เคลื่อนไหวราวมชีวีติจติใจเป็นของตนเองกเ็ริ่มวาดดอกไม้บางชนดิเป็นฉาก

ด้านหลงัของภาพอย่างรวดเรว็และคล่องแคล่วจนเขาอดตื่นตะลงึไม่ได้ ภาพ

ดอกไม้ชนดินั้นปรากฏขึ้นในห้วงความคดิตลอดเวลาและถกูถ่ายทอดลงบน

กระดาษจนเป็นรปูเป็นร่างในระยะเวลาอนัสั้น เขารู้จกัดอกไม้ชนดินี้ เพราะ

เป็นดอกไม้ที่คุณยายของเขาชอบ รูปร่างอันเป็นเอกลักษณ์และกลีบดอก

โค้งมนประหนึ่งเปลวเพลงิที่ก�าลงัเรงิระบ�าไปตามสายลมเช่นนี้จะเป็นดอกไม้

อื่นใดไปไม่ได้...

Torch Ginger ดอกดาหลา

มหาสมทุรไม่เชื่อเรื่องเหนอืธรรมชาต ิและไม่เคยตกใจกบัอะไรง่ายๆ 

แต่สิ่งที่เกิดขึ้นอยู่กับเขาตอนนี้ช่างเหลือเชื่อจนเขาไม่รู้ว่าจะหาค�าอธิบายที่
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สมเหตุสมผลมารองรับได้อย่างไร ในระหว่างที่มือของเขายังไม่ยอมหยุด

ขยบั สมองของเขากลบัพยายามประมวลผลอย่างหนกัหน่วง

นี่มนัแปลกมากเกนิไปแล้ว...

วอิณัณากบัเปลวเพลงิปรศินา...รอยแผลที่เธอฝากไว้...ดอกจ�าปี และ

ตอนนี้ดอกดาหลากบัภาพวาดพวกนี้...

กริ๊ง...

เสยีงโทรศพัท์มอืถอืดงักงัวานในความเงยีบงนั ท�าเอาชายหนุม่สะดุง้

สุดตวัแล้วปล่อยดนิสอสหีลุดจากมอื หวัใจของเขาเต้นรวัแรง เหงื่อเมด็โต

ไหลจากหน้าผากลงมาตามคางและล�าคอ กระทั่งแผ่นหลังยังเปียกชุ่มเสีย

จนเขารูส้กึได้ เมื่อก้มลงดภูาพวาดกเ็หน็ว่ามนัเสรจ็สมบูรณ์แล้ว ใบหน้างาม

ซึ้งของหญงิสาวลอยเด่นขึ้นมาจากหมูม่วลดอกดาหลาเบื้องหลงัประหนึ่งเธอ

ก�าลงัตกอยู่ท่ามกลางกองเพลงิสแีดงฉานร้อนแรง พร้อมเผาไหม้ทุกสิ่งทุก

อย่างที่ดวงตาคมกล้าของเธอจบัจ้องให้มอดไหม้เป็นจุณ!

กริ๊ง...

โทรศัพท์ที่มหาสมุทรปล่อยให้มันเงียบเสียงไปเองเต้นเร่าขึ้นอีกครั้ง

อย่างไม่ยอมแพ้ เขาเบนสายตาไปยังหน้าจอที่สว่างวาบแจ้งเตือนว่ามีสาย

เรยีกเข้าครู่หนึ่ง เมื่อเหน็ชื่อ ‘ลซิ่า’ ที่เขาบนัทกึไว้กไ็ด้แต่ระบายลมหายใจ

ยาว

“ครบั ลซิ่า”

เขากดรบัแล้วกรอกเสยีงแหบโหยไปตามสาย ปลายสายนิ่งไปครูห่นึ่ง

ก่อนจะตอบกลบัมาด้วยน�้าเสยีงเกรงอกเกรงใจ

“ตายจรงิ นี่ลซ่ิากวนเวลานอนของมาร์คหรอืเปล่าคะ ลซ่ิาแค่จะเตอืน

ให้กนิยาตามเวลาด้วย จะได้หายไวๆ” 

“ไม่หรอกครับ ผมเพิ่งตื่นพอดี” เขาพยายามควบคุมเสียงของตน 

ไม่ให้สั่น สิ่งที่เพิ่งเกิดขึ้นนั้นพิสดารเกินกว่าที่สมองส่วนที่เป็นเหตุเป็นผล
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ของเขาจะรบัไหว แต่เขาไม่อยากให้คนอื่นรูด้้วยกลวัจะถกูหาว่าบ้า “ก�าลงัจะ

กนิยาเลย ขอบคุณนะครบัที่โทร. มาปลุก”

มหาสมุทรรู้ดีว่าพิริษาหวังดี แต่บางครั้งก็ออกจะเจ้ากี้เจ้าการชีวิต

ส่วนตัวของเขาเกินไปหน่อยจนน่าร�าคาญ เขารักอิสระและไม่เคยชินกับ

ความห่วงใยชนดินี้ของหญงิสาวเท่าใดนกั

“ยังเจ็บแผลอยู่ไหมคะ เห็นพยาบาลเล่าว่าแผลคุณใหญ่เหมือนกัน 

น่ากลัวจะอักเสบหรือติดเชื้อ ควรไปให้หมอที่โรงพยาบาลดูอีกที ถ้ายังไง

พรุ่งนี้ลซิ่าไปรบัคุณช่วงสายๆ ดไีหมคะ ลซิ่ารู้จกัคุณหมอที่เก่งมากอยู่คน

หนึ่ง เขา...”

“ผมโอเคครบัลซิ่า” ชายหนุ่มตดับทด้วยน�้าเสยีงสุภาพ พลางก้มลง

มองผ้าพนัแผลที่มรีอยสเีป้ือนกระด�ากระด่างด้วยความรู้สกึพดูไม่ออกบอก

ไม่ถูก “คุณไม่ต้องห่วงผมหรอก แผลไม่ได้ใหญ่โตอะไร เป็นแค่รอยไหม้

เลก็ๆ เท่านั้นเอง อกีสองสามวนักห็าย”

“เลก็แค่ไหนลซ่ิากห่็วงอยูด่ค่ีะ ดซู ิคณุต้องมาเจบ็ตวัเพราะเดก็คนนั้น

แท้ๆ เชยีว”

“ไปโทษเขาไม่ได้หรอก ถ้าจะผดิกผ็ดิที่ผม ผมเป็นคนไปช่วยเขาเอง 

เขาไม่ได้ร้องขอให้ผมช่วยสกันดิ”

“มาร์คกเ็ป็นเสยีแบบนี้ ใจดตี่อทุกคนไปเสยีหมด เคยได้ยนิไหมคะ 

ใจดมีากไปจะล�าบากตวัเองทหีลงั”

มหาสมทุรฟังแล้วกไ็ด้แต่ยิ้มเนอืยๆ เขาแสร้งท�าเป็นไม่ได้ยนิกระแส

แห่งความน้อยเนื้อต�่าใจที่เจอือยู่ในน�้าเสยีงของคู่สนทนา 

“ล�าบากเพราะสาวสวยนี่ผมชอบนะ” 

“เดี๋ยวก็จะได้ล�าบากเพราะสาวสวยของคุณไปอีกพักใหญ่สมใจละ” 

พิริษาเค้นเสียงลอดไรฟันอย่างหงุดหงิดใจเป็นที่สุด “ลิซ่าให้คนติดต่อกับ

คุณยายของเดก็คนนั้นแล้วนะคะ บอกว่าคณุอยากถ่ายรปูหลานสาวแกมาก 
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แกยังไม่ตกลง แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเสียทีเดียว แกบอกให้คุณลองไปคุยกัน 

ดูก่อนว่ารบัเงื่อนไขของแกได้หรอืเปล่า”

“บอกคุณยายไปเลยว่าผมยอมรับเงื่อนไขทุกอย่าง หรือถ้ามีเรื่อง

ค่าตวันางแบบด้วย ผมกพ็ร้อมจ่ายตามจ�านวนที่เรยีก”

ค�าตอบของเขาท�าเอาหญงิสาวที่อยูป่ลายสายนิ่งอึ้งไป นี่เขาไม่แม้แต่

จะหยุดคดิสกัวนิาทเีลยหรอือย่างไร น่าหมั่นไส้นกั!

“เดี๋ยวก่อนพ่อโรเมโอ คณุยงัไม่รูเ้ลยด้วยซ�้านะคะว่าเงื่อนไขของคุณ

ยายเดือนเต็มมีอะไรบ้าง อย่าเพิ่งรีบตกลงสิ เกิดแกแกล้งเรียกค่าตัวแพง

หูฉี่จะท�ายงัไง”

“กจ็่าย” สองค�าสั้น ง่าย แต่ท�าเอาคนฟังแทบเต้นเร่าแล้วร้องกรี๊ดๆ 

อย่างโกรธเกรี้ยว “ทกุอย่างในโลกนี้มรีาคาค่างวดของมนัอยู่นะลซ่ิา ถูกหรอื

แพงขึ้นอยู่กบัว่าคนจ่ายเตม็ใจจะจ่ายไหมกเ็ท่านั้น แล้วผมกเ็ตม็ใจจ่าย”

ไม่ว่าเท่าไหร่ มหาสมุทรกพ็ร้อมจ่าย หากมนัจะเป็นใบเบกิทางไปสู่

ค�าตอบของเรื่องประหลาดทั้งหมดที่เกดิขึ้นได้ เรื่องพลิกึพลิั่นพวกนี้เริ่มต้น

จากวิอัณณา ฉะนั้นเธอก็น่าจะเป็นคนเดียวที่คลายความสงสัยของเขาได้

อย่างหมดจด

“เดก็คนนี้นี่เสน่ห์แรงน่าดู ทั้งคุณ ทั้งคุณพ่อ สนใจกนัจนออกนอก

หน้าเชยีว” พริษิาท�าเสยีงสูงขึ้นจมูกเช่นทุกครั้งที่ชอบท�ายามหงุดหงดิ

“หอื? คุณพ่อคุณกส็นใจวอิณัณาด้วยเหรอ”

มหาสมทุรเลกิคิ้วขึ้นนดิๆ อย่างประหลาดใจ เขาลากปลายนิ้วไปบน

ใบหน้าของสาวน้อยในภาพวาดด้วยความรู้สึกหวงแหนนิดๆ ไม่รู้ท�าไมเขา

จงึรู้สกึเช่นนี้กบัคนที่เพิ่งพบหน้ากนัได้หนอ

“สนใจมากเลยละค่ะ แต่คงคนละแบบกับคุณแน่” หญิงสาวอด

ประชดประชนัเขาไม่ได้ “ท่านดไูม่ค่อยพอใจเท่าไหร่ ที่ยายน้องแป้งของคณุ

ท�างานพงัแทบไม่เป็นท่า ไม่มใีครสนใจงานวันนี้เลย มีแต่คนพูดถงึเรื่องที่
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เดก็คนนั้นร�าดรสาแบหลา พวกสื่อมวลชนกเ็ล่นแต่ข่าวนี้กนัไม่เลกิ บางสื่อ

ใส่ความว่าเราจดัฉากเพื่อเรยีกกระแสด้วยนะคะ เสยีชื่อลซิ่าหมดเลย”

ที่จรงิ...บดิาของเธอไม่ได้แสดงท่าทไีม่พอใจเรื่องที่เกดิขึ้นเลยแม้แต่

น้อย ตรงกนัข้าม ท่านกลบัดูอึ้งไปและสั่งให้ลูกน้องหาประวตัคิวามเป็นมา

ของวอิณัณามาให้เป็นการเร่งด่วน

“น้องแป้งของผม...แหม ชอบจัง” เขาหัวเราะเสียงต�่าอยู่ในล�าคอ

ท�าเอาคนฟังท�าเสียงฮึดฮัดไม่พอใจ “แล้วคุณพ่อคุณคิดจะด�าเนินการทาง

กฎหมายกบัทางน้องแป้งของผมหรอืเปล่า”

“โอ๊ย คุณพ่อท่านไม่รงัแกเดก็หรอกค่ะ ต่อให้เดก็มาท�ามารยาใส่ต่อ

หน้าต่อตากเ็ถอะ” พริษิาเชื่อว่าเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นทั้งหมดเป็นเพราะวอิณัณา

อยากเด่นอยากดงั กเ็ลยลุกขึ้นมาท�าเป็นผเีข้าแล้วร�าต่อหน้าสื่อมวลชนและ

ผูค้นนบัร้อยชวีติ “ที่เรยีกน้องแป้งของผมนี่คอืยอมรบัแล้วใช่ไหมคะว่าคุณ

ชอบเดก็คนนั้นจรงิๆ”

“ผมอยากได้นางแบบที่อมิเมจตรงกบังาน ซึ่ง ‘น้องแป้งของผม’ ก็

ตรงพอด ีดมีานด์กบัซปัพลายตรงกนัแบบนี้ ผมแฮปปีนะ”

“แต่ลิซ่าไม่แฮปปีเลย เลือกคนอื่นแทนไม่ได้เหรอคะ” หญิงสาวท�า

เสยีงกระเง้ากระงอด “เดก็นั่นท�างานลซิ่าพงัเละเทะไปหมด ดูซ ิแทนที่คุณ

จะปลอบลซิ่าบ้าง ที่ไหนได้ สนใจแต่เรื่องเดก็นั่นเสยีอย่างนั้น”

“ถ้าผมเลือกใช้นางแบบคนอื่นจะถือเป็นการปลอบใจคุณอย่างนั้น 

เหรอครบั ผมว่ามนัไม่เมกเซนส์เลยนะลซิ่า”

มหาสมุทรเดนิไปยงัตู้เยน็หลงัเคาน์เตอร์บาร์แล้วหยบิขวดน�้าแร่เยน็

เฉียบออกมาเปิดดื่ม เขากดปุ่มเปิดล�าโพงแล้ววางโทรศัพท์บนเคาน์เตอร์ 

เป็นครั้งแรกที่เขาต้องดื่มน�้าแร่สองขวดตดิกนัเพื่อดบักระหายและไอร้อนที่

ระอุอยู่ในร่าง

“ลซ่ิาไม่ได้จะท�าตวังี่เง่านะคะมาร์ค แค่พดูไปเรื่อยเป่ือยอย่างนั้นเอง” 
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เมื่อรูว่้าท�าตวัเป็นเจ้าข้าวเจ้าของเขาทั้งที่ไม่มสีทิธิ์ เธอจงึตั้งสตแิล้วยอมถอย

ออกมาหนึ่งก้าว “นี่กด็กึมากแล้ว คุณไปพกัผ่อนเถอะค่ะ ลซิ่าไม่กวนแล้ว”

“อย่าคิดมากสิลิซ่า ผมไม่เคยคิดว่าคุณงี่เง่าเลยสักนิด คุณน่ารัก

ส�าหรบัผมเสมอนั่นละ” 

คนฟังเกอืบจะฉกียิ้มกว้างแล้วหากไม่ได้ยนิประโยคถดัมา 

“จรงิส ิแล้วคุณยายของน้องแป้งจะให้ผมไปพบได้เมื่อไหร่ครบั”

“ไหนว่ายอมรบัทุกเงื่อนไขไงคะ ในเมื่อยอมรบัได้กค็งไม่ต้องไปพบ

แล้วมั้ง” น�้าเสยีงของพริษิากระด้างขึ้นหลายส่วน

“ผมยอมรบัทุกเงื่อนไขของทางนั้นอยู่แล้ว แต่ผมเองกม็เีงื่อนไขของ

ผมอยู่เหมอืนกนั”

มือที่ยังเปื้อนผงสีเลื่อนขึ้นมาแตะอกซ้ายของตนเองอย่างแผ่วเบา 

ความรู้สึกร้อนวูบวาบในกายคลายไปแล้ว แต่น่าแปลกนักที่รอยแผลที่ 

วิอัณณาทิ้งไว้กลับยังร้อนอยู่ ท�าให้เขาไม่อาจสลัดดวงหน้างดงามของเธอ

ออกไปจากใจได้

“เงื่อนไข? เงื่อนไขอะไรคะ”

“เอาเป็นว่าผมจะบอกเงื่อนไขทั้งหมดตอนเจอหน้าคุณยายก็แล้วกัน 

แต่ตอนนี้คุณช่วยเล่าเรื่องของท่านให้ผมฟังคร่าวๆ ได้ไหม ผมจะได้รู้จัก

ท่านดขีึ้น”

แล้วก.็..จะได้รู้จกัหลานสาวของเดอืนเตม็ดขีึ้นด้วย

พิริษากดวางสายเมื่อเวลาเกือบตีสองแล้ว ดวงหน้าปราศจาก
เครื่องส�าอางบึ้งตงึอย่างไม่อาจเกบ็ง�าอารมณ์โกรธเกรี้ยวไวไ้ด้อกีต่อไป เธอ

ต้องกดัฟันเล่าเรื่องของยายหลานจอมก่อเรื่องเท่าที่รูใ้ห้มหาสมทุรฟังอยูเ่ป็น

นานสองนาน เขากช่็างกระไร ไม่เคยคดิถงึใจเธอบ้างเลย ทั้งที่เธอแสดงออก

ให้เหน็ชดัเจนขนาดนี้แล้วว่ารู้สกึอย่างไรกบัเขา แต่เขากลบัท�าเป็นเมนิเฉย 
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เธอไม่เชื่อหรอกว่าเขาจะไม่ระแคะระคายใดๆ เลยสักนิดดังที่

แสดงออก เห็นตีหน้าใสซื่อแบบนั้นก็เถอะ ตัวจริงของมหาสมุทรห่างไกล

จากค�าว่าไร้เดียงสาเป็นร้อยโยชน์ เพียงแต่เขาเก็บเขี้ยวเล็บไว้ใต้รอยยิ้ม

หวานฉ�่าได้อย่างแนบเนยีนกว่าใครกเ็ท่านั้น 

คดิถงึตรงนี้ รมิฝีปากของพริษิากเ็ม้มแน่นเพื่อข่มความรูส้กึน้อยเนื้อ

ต�่าใจ มหาสมทุรเป็นผูช้ายที่เหมอืนกล่องปรศินากลอ่งใหญท่ี่เธอไมม่วีนัหา

กญุแจไขเข้าไปดสูิ่งที่ซ่อนอยูภ่ายในได้เลย เธอไม่เคยเดาใจเขาออก เหมอืน

ที่ไม่เคยเดาทางรสนยิมเรื่องผูห้ญงิของเขาได้ จรงิอยู่ว่าเขาชอบควงสาวสวย

ระดบัแนวหน้า แต่มาตรฐานความงามของเขานั้นหลากหลายมากเสยีจนไม่รู้

ว่าแท้จริงแล้วเขาชอบผู้หญิงแบบไหนกันแน่ คู่ควงของเขามีตั้งแต่สาวผม

ทอง สาวเอเชยี สาวละตนิ สาวผวิส ี ไล่ไปจนถงึสาวเชื้อสายอนิเดยีนแดง 

เรยีกว่าเขาควงสาวแทบทุกเชื้อชาต ิ ยกเว้นกแ็ต่เธอนี่ละที่เขาไม่เคยชายตา

แล มนัน่าเจบ็ใจไหมเล่า!

เท้าเรยีวขาวในรองเท้าสลปิเปอร์ผ้าไหมชะงกัขณะเดนิผ่านห้องท�างาน

ของบดิาเพื่อขึ้นไปยงัห้องนอนชั้นสอง แสงไฟที่ลอดออกมาจากประตูที่เปิด

แง้มอยู่บอกชัดว่าคนที่อยู่ด้านในยังไม่ขึ้นนอน พิริษาผลักประตูไม้โอ๊กสี

น�้าตาลเข้มให้เปิดออกแล้วเดนิเข้าไปด้านในอย่างเงยีบเชยีบ 

สมัยยังเด็ก เธอไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาวิ่งเล่นในห้องท�างานของ

บดิา เพราะในห้องอนักว้างใหญ่นี้มขี้าวของมากมาย ทั้งอาวุธโบราณและตู้

หนงัสอืขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอนัตรายต่อเดก็เลก็ๆ ได้ แต่เมื่อเตบิใหญ่ขึ้น 

เธอจึงรู้ว่ามีสาเหตุอื่นที่บิดาไม่อยากให้เธอหรือแม้แต่มารดาของเธอเข้ามา

ในห้องนี้

รูปวาดนั้นอย่างไรเล่า...

พิริษามองตรงไปยังผนังฝั่งตรงข้ามกับโต๊ะท�างานไม้มะฮอกกานีตัว

เขื่องของบดิา ณ ตรงนั้นมภีาพวาดใหญข่นาดเกอืบสองเมตรแขวนประดบั
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อยู่ เป็นภาพของหญิงสาวรูปร่างอ้อนแอ้นอรชรสวมเครื่องแต่งกายแบบ

ละครชวาสสีนัสดใส เครื่องหน้าของเธอสวยเด่นเสรมิให้เธอดูหวานหยดย้อย

ไปทั้งเนื้อทั้งตวัประดุจหลุดออกมาจากวรรณคดโีบราณ ทุกองคาพยพของ

สตรนีางนี้ดูบอบบางน่าทะนุถนอม หากมองเผนิๆ อาจคดิว่าเธอเป็นนางร�า

ผู้รบับทระเด่นบุษบาจากเรื่องอเิหนำ ทว่าเมื่อพนิจิให้ดจีะเหน็ว่าในมอืเรยีว

งามข้างหนึ่งถือกริชทรงคดโค้งที่มีด้ามจับงาช้างแกะสลักเป็นรูปพระไภรวะ

หรอืพระพริาพเอาไว้ ส่วนอกีมอืถอืผ้าแดงซึ่งตามหลกัการร�าแล้วมไีว้ส�าหรบั

เชด็เลอืดยามนกัแสดงเล่นฉากประลองกรชิ

นี่คือ...นางดรสาผู้เตรียมปลิดชีวิตของตนตามพระสวามีไปในพิธี

แบหลา...

บนพื้นหลงัของภาพมแีจกนัใส่ดอกดาหลาสแีดงนบัร้อยวางเรยีงราย

จนเกอืบเตม็พื้นที่ ท�าให้นางดรสาผูม้นียัน์ตาโศกงามซึ้งดคูลา้ยก�าลงัยนือยู่

เบื้องหน้ากองเพลงิขนาดใหญ่ งดงาม ทรงพลงั และเปี่ยมไปด้วยชวีติชวีา

ประหนึ่งว่าหากเผลอกะพรบิตาเพยีงครั้ง นางร�าผู้นี้กอ็าจออกจากภาพวาด

มาร่ายร�าตรงหน้าได้ น่าเสียดายที่ชื่อศิลปินผู้วาดที่อยู่ทางมุมขวาของภาพ

ถูกของมีคมขูดออกไปจนเห็นเนื้อของผ้าใบที่อยู่ด้านใต้ เธอจึงไม่มีโอกาส 

รู้ว่าใครเปน็คนวาด เมื่อสอบถามจากบดิา ท่านกต็อบว่าไมรู่ ้ตอนที่ได้ภาพ

นางดรสานี้มากม็ตี�าหนติรงนั้นอยู่แล้ว จงึไม่มใีครรู้ชื่อของศลิปินทั้งสิ้น

ราพณ์ บิดาของเธอชื่นชอบรูปนี้มากชนิดเรียกได้ว่าหลงใหลอย่าง

ที่สุด ในขณะที่มารดาของเธอเกลยีดรปูนี้จบัใจเพราะรูส้กึเหมอืนตนเองถูก

ผู้หญิงในภาพแย่งความรักไปจนถึงขนาดทะเลาะทุ่มเถียงกับสามีใหญ่โต 

ตอนนั้นพิริษาเพิ่งอายุได้สักห้าหรือหกขวบจึงยังไม่รู้ความนัก ได้แต่ฟัง

ญาติๆ  เล่าต่อๆ กนัมาว่าท่านทั้งสองเกอืบหย่ากนัเพราะรูปวาดนี้มาแล้ว 

ถ้าถามว่าเธอรู้สึกอย่างไร ก็คงตอบได้เพียงว่าช่างเป็นเรื่องไร้สาระ

เสยีเหลอืเกนิ เท่าที่รู้ รูปวาดดรสาอยู่คู่บ้านหลงันี้มานานกว่าสามสบิปีเสยี
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อีก หากนางแบบในภาพมีตัวตนและเป็นหนึ่งในคนรักของบิดาดังที่มารดา

เคยสงสัย ก็น่าจะมีคนเก่าคนแก่เล่าว่าเคยเห็นตัวจริงของผู้หญิงที่ท่าน

ซุกซ่อนเอาไว้มาบ้าง แต่นอกจากจะไม่มีใครเคยเห็นแล้ว ยังพูดกันอีกว่า

สาวงามขนาดนี้ไม่น่าจะมตีวัตนอยูจ่รงิ น่าจะเป็นเพยีงนางในจนิตนาการอนั

เพรศิแพร้วของศลิปินเท่านั้น ซึ่งเธอกเ็หน็ด้วยทุกประการ

สิ่งเดียวที่เธอจ�าได้เกี่ยวกับภาพนี้ก็คือ เธออิจฉาความงามของนาง

ดรสาของบดิาจนเกอืบจะเรยีกว่ารษิยา หากมตีวัตนจรงิแล้วสวยหยดย้อย

ปานนี้ อย่าว่าแต่บิดาของเธอจะหลงรูปเช่นนี้เลย ผู้ชายอีกนับร้อยนับพัน 

กค็งตกหลุมรกัจนโงหวัไม่ขึ้นแน่

“คุณพ่อยงัไม่นอนอกีเหรอคะ”

หญงิสาวเอ่ยถามคนที่ก�าลงันั่งจบิบรั่นดอียูห่ลงัโต๊ะท�างาน เขาอยูใ่น

ชุดเสื้อยดืและกางเกงแพร เอนกายพงิพนกัเก้าอี้หนงั ดวงตาจบัจ้องแต่รูป

เบื้องหน้าอย่างที่เธอเคยเหน็จนชนิตามาแทบจะตลอดชวีติ

“ยงั พอดพี่อเพิ่งเคลยีร์งานเสรจ็” 

ราพณ์มองบตุรสาวคนเดยีวแว่บหนึ่งแล้วยิ้มเนอืยๆ สหีน้าของเขาดู

แปลกไปจากทุกท ีพริษิาตอบไม่ได้ว่าผดิไปจากเดมิอย่างไร รู้แค่แปลก 

“ว่าแต่เราเถอะ เหนื่อยมาทั้งวนัแล้ว ท�าไมไม่นอนพกั ถ่างตาอยู่จน

ดกึดื่นป่านนี้ท�าไม หรอืว่ามวัแต่คุยโทรศพัท์กบัไอ้หนุ่มของเราอยู่ ชื่ออะไร

นะ ท้องทะเล?”

“เขาชื่อมหาสมุทรต่างหากล่ะคะ” พริษิาท�าเสยีงฮดึฮดัขึ้นจมูก “คุณ

พ่อกร็ู้อยู่แล้ว ยงัจะแกล้งเรยีกไม่ถูกอกี”

“กร็ู้จกัแต่ชื่อ เหน็กนัไกลๆ ไม่เคยเจอหน้าหรอืพูดคุยกนั พ่อจะไป

จ�าได้ยงัไงกนัฮ ึลซิ่า”

ราพณ์ประคองแก้วที่ยงัมนี�้าสอี�าพนัเหลอือยูอ่กีครึ่งไว้ในอุง้มอืทั้งสอง

ข้างแล้วคลึงเล่นไปมา หญิงสาวรีบปราดเข้าไปนวดไหล่คนเป็นพ่ออย่าง
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ประจบประแจง

“แหม คณุพ่อขา ถ้าไม่เกดิเรื่องวุน่วายวนันี้เสยีก่อน พวกเราสามคน

คงได้ดนิเนอร์ด้วยกนัแล้วละค่ะ”

อารมณ์ของเธอยังคงคุกรุ่นไม่หาย แม้จะพยายามซ่อนจากสายตา

ของบดิาอย่างไรกไ็ม่มดิเม้น

“พดูอย่างกบัวนันี้ไม่เกดิเรื่องแล้วไอ้หนุม่ของเราจะยอมมากนิข้าวกบั

พ่อจริงๆ อย่างนั้นละ” ราพณ์ดักคออย่างรู้ทันแล้วแค่นหัวเราะ “นัดกี่ทีก ็

ไม่เคยเจอ ผูช้ายที่ไม่ยอมมาเจอครอบครวัของฝ่ายหญงินี่ชกัยงัไงๆ อยูน่ะ 

เขาไม่จรงิใจกบัเราซะละมั้ง หรอืไม่ก.็..เขาอาจจะไม่ได้ชอบเราจรงิๆ”

“คุณพ่อ!” พริษิาหน้างอ ข้อหลงันั่นเธอรู้ดอียู่แล้ว ไม่ต้องย�้าให้ฟัง

กไ็ด้! 

“เอ้า ดูท�าหน้าเข้า ฟังเรื่องจริงแล้วแสลงหูมากหรือไงฮึ” ราพณ์ยก

แก้วบรั่นดขีึ้นจบิ “อย่าเครยีดนกัเลยน่า เดี๋ยวหน้าแก่เรว็เสยีเปล่าๆ เรื่องงาน

กไ็ม่ได้เสยีหายอะไรนกัหนาไม่ใช่เหรอ”

“ใครว่าล่ะคะ หนเูสยีหายจะแย่แล้ว” พริษิาอยากร้องกรี๊ดนกั “ตอนนี้ 

คลปิของยายเดก็นั่นมคีนดูเป็นล้าน คนแชร์กนัเป็นแสน คุณพ่อกเ็หน็แล้ว

พวกนกัเลงคย์ีบอร์ดกบันกัข่าวบางส�านกัแขวะว่าพวกเราจดัฉากสร้างกระแส 

บ้าบอชดัๆ กระแสลบแบบนี้คนจดังานที่ไหนจะอยากได้คะ ไม่มใีครพูดถงึ

เนื้องานของเราเลยสกันดิ มแีต่เรื่องของเดก็นั่นล้วนๆ”

“แต่งานของเรากก็ลายเป็นที่รูจ้กัใช่ไหมเล่า คนค่อนประเทศรู้กนัแล้ว

ว่ามงีานอตัลกัษณ์สยามที่ห้างของเรา และจากนี้คนกจ็ะแห่กนัมาที่งานเพื่อ

มาดูตวัจรงิของเดก็คนนั้น”

“โอ๊ย ถ้าแห่มากนักค็งต้องผดิหวงันั่นละค่ะ เพราะคุณยายเดอืนเตม็ 

ยายของเดก็คนนั้นบอกแล้วว่าจะจดัคนอื่นมาแทนหลาน” หญงิสาวพดูด้วย

น�้าเสยีงประชดประชนั “นี่หนกูต็ั้งใจว่าจะตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้มนัสิ้นเรื่องสิ้น
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ราวไปเลยว่าไม่เกี่ยวข้องกบัยายเดก็อยากดงัคนนั้น จะได้หมดเรื่องไปเสยีท”ี

“ใจร้อนไม่เข้าท่าน่า ตั้งสติแล้วคิดพลิกวิกฤติเป็นโอกาสไม่ดีกว่า 

เหรอ” ราพณ์ระบายลมหายใจยาวอย่างเหนื่อยหน่าย...ลูกสาวของเขาเป็น

คนเก่ง น่าเสยีดายที่เป็นคนชอบท�าอะไรเอาแต่อารมณเ์กนิไปสกันดิเหมอืน

วารผีูเ้ป็นแม่ “แทนที่จะตั้งโต๊ะแถลงข่าวไร้สาระ สูไ้ม่ต้องพดูอะไรทั้งนั้น ไม่

ตอ้งบอกด้วยวา่เดก็คนนั้นจะไม่มาที่งานอกีแล้ว ให้คนมาดกูนัเองวา่จะเจอ

ตวัไหม เราลงทนุจดังานไปเยอะนะ ถ้าคนแห่มากนัเยอะๆ กเ็ป็นผลดไีม่ใช่

เหรอ คนสมัยนี้เอะอะก็อัปเดตชีวิตลงโซเชียลกันทั้งนั้น คิดดูสิว่าจะมีคน

มากมายแค่ไหนมาเชก็อนิที่งาน ถ่ายรูปลงสื่อต่างๆ โดยที่เราไม่จ�าเป็นต้อง

จ้างหรอือ้อนวอนแบบที่ต้องง้อนกัข่าวเลย”

“มันก็จริงอยู ่หรอกค่ะคุณพ่อ แต่เป็นข่าวในแง่ลบมันมีผลเสีย

มากกว่าผลดนีะคะ”

 “จะบวกหรอืลบไม่ส�าคญัหรอก ที่ส�าคญัคอืเป็นข่าวและมคีนพดูถงึ 

ลกูควรใช้โอกาสนี้ท�าให้ตวัเองเป็นที่รูจ้กัและอยูใ่นกระแสไปด้วย ถงึจะเรยีก

ว่าฉลาด” ราพณ์วางแก้วว่างเปล่าลงบนโต๊ะแล้วรนิบรั่นดเีตมิลงไปใหม่ 

“แต่คงิไมดาสของเรากเ็ป็นที่รูจ้กัดอียูแ่ล้ว ตอนนี้เราเป็นออร์แกไนซ์

เบอร์ต้นๆ ของประเทศนะคะคุณพ่อ”

พิริษาทะนงตนว่าโด่งดังอยู ่ในแวดวงสังคมไม่น้อย เคยขึ้นปก

นิตยสารและอยู่ในคอลัมน์ต่างๆ มาก็มาก ถึงขนาดได้เป็นแบรนด์แอม-

บาสเดอร์ของเครื่องส�าอางหรูจากฝรั่งเศสประจ�าประเทศไทยเมื่ออายุเพียง 

๒๑ ปีกเ็คยมาแล้ว งานแฟชั่นโชว์ทั้งในไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นที่

ปารสี อติาล ีโซล หรอืนวิยอร์ก เธอกม็กัได้รบัเชญิให้ไปนั่งฟรอนต์โรว์อยู่

เสมอ เธอดงักว่าดาราไทยบางคนเสยีอกี!

“ดงัได้กด็บัได้” ราพณ์พูดเสยีงเรยีบขณะที่เอนร่างพงิพนกัเก้าอี้ช้าๆ 

“จ�าที่พ่อเคยสอนไม่ได้หรือไง อย่าประมาทเป็นอันขาด ต่อให้เราน�าหน้า 
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คู่แข่งอยู่ แต่ไม่ได้หมายความว่าคู่แข่งจะตามไม่ทัน ยุคนี้ต่อให้มีฝีมือดี 

แค่ไหน ถ้าไม่มีกระแสก็ไม่มีโอกาส ใช้โอกาสนี้แย่งชิงพื้นที่สื่อมาเป็นของ

ตวัเองซะลซิ่า ทิ้งห่างคู่แข่งอย่าให้เหน็ฝุ่น แล้วลูกจะเป็นผู้ชนะเสมอ”

“หนูไม่ชอบวธินีี้เลย” 

พริษิาท�าหน้าเมื่อย บดิาของเธอแม้จะอายมุากแล้ว แต่ไม่เคยยอมให้

ตนเองตกยุค เขามกัศกึษาเรื่องราวรอบตวัและสนใจเทคโนโลยใีหม่ๆ อยู่

เสมอ เขาจึงรอบรู้ ทันสมัย และมีความคิดแปลกใหม่มาใช้ในการพัฒนา

ธุรกิจไม่จบไม่สิ้น หลายครั้งที่วิสัยทัศน์ของเขาท�าให้บริษัทของเธอและ

บริษัทในเครือได้ก�าไรมหาศาล รวมไปถึงยังคงความแข็งแกร่งไว้ได้แม้อยู่

ในยุคที่เศรษฐกจิตกสะเกด็ 

“ไม่จ�าเป็นต้องชอบ แต่จ�าเป็นต้องท�า” น�้าเสยีงนั้นนุม่นวล ทว่าแววตา 

ของคนเป็นพ่อขงึขงัจรงิจงั บ่งชดัว่าเป็นค�าสั่ง “ส่วนเรื่องเดก็นั่น ท�าตามที่

พ่อบอก ไม่ต้องให้สมัภาษณ์อะไรกบัสื่อทั้งนั้น ให้คนคาดเดาไปกนัเอง ยิ่ง

ใส่สีตีไข่ยิ่งดี ถ้าเด็กคนนั้นจะเดือดร้อนเพราะเรื่องที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเขาท�า 

ตัวเอง แต่ต้องไม่ใช่เดือดร้อนเพราะเรา สร้างพันธมิตรไว้ดีกว่า บางทีเรา

อาจจะได้ใช้งานเดก็คนนั้นอกีกไ็ด้”

“หมายความว่าคุณพ่อคิดจะใช้งานเด็กคนนั้นอีกเหรอคะ” เป็นอีก

ครั้งที่พิริษารู้สึกว่าถูกวิอัณณาช่วงชิงความสนใจจากผู้ชายสองคนที่เธอรัก

ที่สุด...ทั้งมหาสมุทร ทั้งคุณพ่อ ท�าไมถึงได้สนใจแต่นังเด็กนั่นกันนักนะ! 

“หนูว่าไม่ใช่ความคดิที่ดนีกัหรอกค่ะ คุณพ่อกเ็หน็แล้วว่างานวนันี้เกอืบพงั

เพราะมนั ขนืเรยีกให้มาออกงานอกี คงได้มาท�าเป็นผเีข้าแล้วเต้นแร้งเต้น

กาเรยีกร้องความสนใจอกีแน่”

สรรพนามที่ใช้เรียกวิอัณณาเริ่มเปลี่ยนไปตามความชิงชังที่เพิ่มขึ้น

เป็นทวคีณู ราพณ์ไม่ชอบนสิยัชนดินี้ของพริษิานกั แต่เขากร็กัลกูเกนิกว่าจะ

ต�าหนดิ้วยเรื่องเลก็น้อยเพยีงเท่านี้จงึท�าเป็นหูทวนลม
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“เต้นแร้งเต้นกาธรรมดาเสียที่ไหน นั่นน่ะเป็นการร�าชั้นครูเชียวนะ” 

ราพณ์มองไปยงัภาพนางร�าอกีครา แสงไฟที่ตดิอยูเ่หนอืภาพสอ่งมากระทบ

ดวงตาหวานปนเศร้าของเธอ ขบัเน้นให้เธอดูคล้ายมชีวีติมากขึ้นไปอกี เขา

ไม่ได้เหน็ลลีาการร�าที่คล้ายคลงึกนัมากขนาดนี้มานานแล้ว นาน...จนไม่คดิ

ว่าจะมโีอกาสพบเหน็อกีในชาตนิี้ “ในเมื่องานไม่ได้เสยีหาย แถมยงัมโีอกาส

พลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้ แล้วเท่าที่พ่อรู้ ยายของเด็กคนนั้นก็แสดงความ 

รบัผดิชอบด้วยการไม่รบัค่าจา้งมาออกแสดงด้วยไม่ใช่เหรอ มหิน�าซ�้ายงัจะ

มาออกงานให้ฟรีทุกวัน ถ้าทางเราจะเรียกค่าเสียหาย ทางเขาก็พร้อมจ่าย

โดยไม่มขี้อแม้นี่”

“คุณพ่อรู้...”

พริษิาหน้าเจื่อนไปนดิหนึ่ง นั่นคอืความจรงิที่เธอไม่ได้บอกให้บดิารู้ 

แต่แน่ละวา่คนอย่าง ราพณ์ ผดงุกรงุ ผูม้หีตูาเป็นสบัปะรดย่อมรูท้กุเรื่องที่

เขาต้องการได้ไม่ยาก ที่จรงิเธอไม่ได้ตั้งใจจะปกปิด ทว่าหากเธอพดูออกไป

ว่าเดือนเต็มยินดีชดใช้ทุกอย่างโดยปราศจากเงื่อนไข เธอจะกลายเป็นคน

ใจแคบที่ไม่ยอมรบัค�าขอโทษอย่างจรงิใจจากผู้สูงวยักว่าไปในทนัที

“ถ้ารูไ้ม่ทนัเรา พ่อจะเป็นพ่อเราได้เรอะ” ราพณ์หวัเราะเสยีงต�่าอยูใ่น

ล�าคอ “พ่อรู้ด้วยว่าเราฉวยโอกาสใช้เรื่องที่เกิดขึ้นขอร้องแกมบังคับให ้

ไอ้หนุ่มของเราไปถ่ายรูปเดก็คนนั้นด้วยใช่ไหม”

“ในเมื่อรู้หมดแล้วจะถามหนูอีกท�าไมล่ะคะ” พิริษาแสร้งท�าเป็น

หวัเราะกลบเกลื่อน “แต่หนบูอกไว้ก่อนนะคะว่าหนูไม่ได้บงัคบัอะไรคุณยาย

เดอืนเตม็เลย แล้วคุณยายกย็งัไม่ได้รบัปากด้วย แค่บอกว่าให้มาร์คไปคุย

เงื่อนไขกนัดูก่อน”

ที่จริงเธอเองก็ประหลาดใจไม่น้อยที่คุณยายเดือนเต็มยอมให้

มหาสมุทรไปพบที่บ้าน ใครๆ ก็รู้กันทั้งนั้นว่าเศรษฐินีคนดังของย่านบาง-

ระมาดไม่ค่อยเปิดบ้านรับแขกแปลกหน้านัก แม้จะเปิดสอนท�าพวก 
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เครื่องหอมต�ารับชาววังหรือมาลัยแป้งพวง รวมไปถึงมีธุรกิจโฮมสเตย์ 

เป็นของตนเอง แต่นางแทบไม่เคยปล่อยให้ใครเข้าไปยุ่มย่ามในส่วนที่เป็น

ที่พกัอาศยัของครอบครวัเลย

“เงื่อนไขอะไรบ้าง” 

ราพณ์เงยหน้าขึ้นมองลูกสาวคนสวยตรงๆ เป็นครั้งแรกตั้งแต่ 

เริ่มต้นบทสนทนากนั เป็นครั้งแรกที่พริษิาเหน็เขาสนใจเธอมากกว่าภาพวาด

นางร�านั่น

“ยงัไม่ทราบค่ะ คงต้องให้ไปคยุดกู่อน บางทคีณุยายอาจจะเรื่องมาก 

ไม่ยอมให้มาร์คถ่ายรูปหลานสาวสุดที่รกักไ็ด้”

“เราก็ไปกับไอ้หนุ่มของเราด้วยสิ พ่ออยากรู้ว่าคุณยายคนนั้นมี

เงื่อนไขอะไรบ้าง”

“คะ?” พริษิารูส้กึเหมอืนหฝูาดไป “คณุพ่ออยากให้หนูไปกบัมาร์ค?”

ถงึไม่บอก เธอกต็ั้งใจไปกบัมหาสมทุรอยูแ่ล้ว เรื่องอะไรจะปล่อยให้

ไปเจอนงัเดก็นั่นโดยไม่มเีธอกนัเล่า!

“พ่ออยากให้ลิซ่าไปกับเขาด้วย ไปช่วยเจรจาให้ส�าเร็จ” ราพณ์เอ่ย

ด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบทว่าหนกัแน่น “ท�ายงัไงกไ็ดใ้ห้เขาไดถ่้ายรปูของเดก็ที่

ชื่อวอิณัณานั่น”

“แล้วท�าไมหนูต้องท�าอย่างนั้นด้วยล่ะคะ”

นั่นสิ...ท�าไมเธอต้องช่วยให้มหาสมุทรสมหวังในสิ่งที่เธอไม่อยากให้

เขาท�าด้วยเล่า แค่เป็นตวักลางตดิต่อให้กถ็อืว่าดมีากแล้ว และเธอกห็วงัว่า

เดอืนเตม็จะเสนอเงื่อนไขยากๆ ที่เขาไม่อาจท�าตามได้ จะได้ไม่ต้องใกล้ชดิ

นงัเดก็ผเีข้าคนนั้นอกี

“เพราะพ่อสั่ง” ดวงตาของราพณ์วบัวาวแปลกๆ “สิ่งที่พอ่สั่ง ลกูสาว

ที่ดกีต็้องท�าตาม เข้าใจไหม”


