
๑ราชาวดี

“ความอยูร่อดของเกาะไข่มกุอยูใ่นมือคณุแล้วนะฮะ คณุราชาวดี”
ตั้งแต่เป็นนักเขียนนวนิยายมา นับแล้วก็เข้าปีที่สิบห้า ไม่เคยมีสักครั้งที่
หญิงสาวเจ้าของนามปากกา‘ราชาวดี’อันโด่งดังในหมู่นักอ่านนิยายรักจะ
คิดว่าอาชีพของหล่อนจะไปเกี่ยวข้องกับความอยู่รอดของใคร

จนกระทั่งวันนี้ ดวงตาใสแป๋วของบรรณาธิการชายร่างใหญ่ทว่า
หัวใจสีชมพูที่กำลังมองมาอย่างอ้อนวอนขอร้องมันบอกอย่างนั้น

บอกว่ามีเพียงหล่อนที่จะช่วยกอบกู้ความอยู่รอดของเกาะไข่มุก…
“เว่อร์หรือเปล่าคะคุณเปเป้ นักเขียนเล็กๆ อย่างตรีจะไปช่วยชีวิต

ใครได้” หล่อนแกล้งถ่อมตัว ทั้งที่ในใจก็รู้ว่าตนไม่ได้ ‘เล็ก’ อะไรสัก
หน่อย

“วุ้ย! เล็กตรงไหนกันล่ะฮะ อย่างคุณตรีเขาเรียกว่าแถวหน้าของ
เมืองไทยแล้ว นิยายคุณตรีครองตลาดมาเป็นสิบปี ทั้งช่องสิบสาม ช่อง
สิบเจ็ดตบตีแย่งกันซื้อไปทำเป็นละครให้วุ่น เอ่ยนามปากการาชาวดีมีใคร
บ้างไม่รู้จัก ที่สำคัญ คุณเป็นเบอร์หนึ่งของสำนักพิมพ์ลายคำของเราเลย
นะฮะ”
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คำเยินยอเป็นดั่งน้ำหวานที่ได้ยินทีไรก็ชื่นใจเมื่อนั้น
นักเขียนสาววัยสามสิบส่ีปี ผูมี้ช่ือจริงๆ ท่ีไม่ใช่นามปากกาว่า ‘ราตรี’

เชิดคอระหงขึ้นขยับริมฝีปากได้รูปเป็นรอยยิ้มพึงใจ
ใครจะว่าบ้ายอก็เถอะ แต่ทั้งหมดที่ บ.ก. เปเป้ว่ามาก็เป็นเรื่องจริง

ทั้งนั้น
ก็ถ้าหล่อนไม่ใช่เบอร์หนึ่ง บรรณาธิการผู้ได้ชื ่อว่า ‘โหด’ และ

‘เหี้ยม’ คนนี้คงไม่ลงทุนถ่อมาหาถึงบ้านจัดสรรราคาแพงที่ตั้งอยู่ไกลออก
มานอกเมืองด้วยตัวเอง แถมยังเอากระเช้าดอกไม้มากำนัล เป็นสารพัน
ดอกไม้สีม่วงที่หล่อนโปรดปรานทั้งนั้น ทั้งหมดนี่ก็เพื่อขอร้องให้หล่อน
รับงาน‘โพรเจกต์’สำคัญของสำนักพิมพ์งานนี้

‘เขียนนิยายโปรโมตการท่องเท่ียวเกาะไข่มกุน่ะฮ่ะ’ น่ันคือส่ิงท่ี บ.ก.
อธิบาย

เกาะไข่มุก  
แค่ชื่อก็ทำเอาราตรีตาพราวในครั้งแรกที่ได้ยิน ไม่ใช่เคยประทับใจ

อะไรกับเกาะไข่มุกหรอก ตั้งแต่เกิดมาก็ยังไม่เคยไปเยือนเลยสักครั้ง แต่
ที่เคลิ้มก็เพราะหล่อนเป็นโรคหลงใหล ‘ไข่มุก’ จนเรียกได้ว่าคลั่งไคล้ แค่
ได้ยินคำนั้นก็เลยอดเคลิ้มไม่ได้

ส่วนเกาะไข่มุก หล่อนก็เคยได้ยินจากข่าวมาเป็นระยะ รู้ว่ามันคือ
เกาะเล็กๆ อันสวยงามในทะเลอันดามัน ซึ่งเคยเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำ
ท่ัวโลก ติดอันดับแหล่งดำน้ำทอปเทน ทำให้โรงเรียนดำน้ำผดุเป็นดอกเห็ด
แต่พอมีนักท่องเที่ยวมาดำน้ำมากขึ้น แหล่งดำน้ำรอบเกาะไข่มุกก็เริ ่ม
เสื่อมโทรมลงกระทั่งมาถึงจุดหายนะเอาเมื่อปีก่อน

ปรากฏการณ์เอลนีโญทำให้เกิดภาวะปะการังฟอกขาวไปกว่าร้อยละ
เก้าสิบ กลายเป็นข่าวดังใหญ่โต พอความสวยงามลดลง นักท่องเที่ยวก็
เริ่มไม่มาดำน้ำ ธุรกิจโรงเรียนสอนดำน้ำ ร้านดำน้ำเริ่มประสบภาวะลำบาก
โรงแรมรีสอร์ตร้านอาหารธุรกิจบนเกาะที่เคยบูมก็เริ่มง่อนแง่น

แล้วทุกอย่างก็พังครืนเอาตอนที่รัฐบาลตัดสินใจประกาศปิดจุด
ดำน้ำทั้งหมดรอบเกาะไข่มุก เพื่อแก้ปัญหาปะการังฟอกขาว ให้ธรรมชาติ
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ได้รักษาตัวมันเองตามคำแนะนำของนักวิชาการ กลายเป็นข่าวดังไปทั่ว
โลกเมื่อเกาะไข่มุกไม่ได้รับอนุญาตให้ดำน้ำอีกต่อไป

“ตั้งแต่รัฐบาลสั่งปิดจุดดำน้ำเมื่อหกเดือนก่อน ก็ไม่มีนักท่องเที่ยว
เลย ตอนนี้ทั้งเกาะเงียบงันอย่างกับป่าช้า หรีดหริ่งเรไรร้องกันระงม ร้าน
ดำน้ำปิดตัวกันไปเกือบหมดแล้ว ส่วนโรงแรมรีสอร์ตเกือบร้อยก็กำลังจะ
เจ๊งไม่เจ๊งแหล่”

“แต่ตรีก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีว่ามันมาเกี่ยวกับคุณเปเป้และตรีได้ยังไง”
“คืองี้ฮ่ะ เดือนก่อนพวกผู้ประกอบการบนเกาะเค้าไปยื่นหนังสือ

ขอความช่วยเหลือจากรัฐบาล ขอให้ช่วยโปรโมตหน่อยว่า ถึงดำน้ำไม่ได้
แต่บนเกาะก็ยังมีอะไรสวยๆงามๆให้ไปเที่ยวได้อยู่…”

หล่อนพยักหน้าหงึกๆฟัง
“ทีนี้ทางรัฐบาลเลยปิ๊งไอเดีย ว่าจะปรับภาพลักษณ์ของเกาะไข่มุก

จากแหล่งดำน้ำให้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านละคร เหมือนเกาะนามิ
ของเกาหลีไงฮะ”

ถึงบางอ้อก็ตอนนี้ เพราะหล่อนเองก็เคยซื้อทัวร์ไปเที่ยวเกาะนามิ๑

ตามรอย เพลงรักในสายลมหนาว ซีรีส์เรื ่องโปรดมาแล้วเหมือนกัน
ยังนึกชมว่าเป็นความฉลาดของเกาหลี ที่ใช้ซีรีส์มาโปรโมตการท่องเที่ยว
ทำรายได้เข้าประเทศเป็นกอบเป็นกำ

“ทางกระทรวงการท่องเที่ยวที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็เลยติดต่อมาที่
สำนักพิมพ์ของเรา และเจาะจงมาเลยว่าขอให้ ‘ราชาวดี’ เป็นคนเขียนนิยาย
โปรโมตเกาะไข่มุก”

“อยากทำละครแล้วทำไมไม่ไปติดต่อทีวี คนเขียนบทล่ะคะ มา
เจาะจงตรีทำไม?”หล่อนก็ถามไปอย่างนั้นเองเพราะจริงๆกำลังตัวลอยที่
ได้เป็น‘ผู้ที่ถูกเลือก’

๑
เกาะนามิซัม (Namiseom) หรือนามิโด (Namido Island) ตั้งอยู่ในเมืองชุนซอน
จังหวัดคังวอน เป็นเกาะกลางแม่น้ำที่มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยน้ำ ซึ่งเกิดจากการสร้าง
เขื่อนชองเปียง(Cheongpyeong)กั้นแม่น้ำBukhan
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“เพราะเค้าไม่อยากได้แค่ละครอย่างเดียวน่ะสิฮะ แต่อยากได้แบบ
ครบวงจร สร้างกระแสเป็นระลอก ระลอกแรกเปิดตัวด้วยหนังสือนิยาย
จากนิยายค่อยเอาไปสร้างเป็นละคร”

“แบบนี้ก็แปลว่าถ้าเขียนเสร็จแล้วนิยายเรื่องนี้ก็”
บ.ก.และนักเขียนสบตาอย่างรู้กัน

“ฮ่ะ นอกจากจะได้พิมพ์ขายทั่วเอเชียโดยมีกระทรวงการท่องเที่ยว
กับกระทรวงวัฒนธรรมเป็นสปอนเซอร์แล้ว ยังจะถูกซื้อไปสร้างเป็นละคร
เอาไปฉายทั่วเอเชียอีก เท่านั้นไม่พอนะ ถ้าผลตอบรับดีอย่างที่คิด ก็จะ
เอาไปทำเป็นเวอร์ชันหนังรักโกอินเตอร์ขายไปทั่วโลกเลย”

หล่อนมองเห็นประกายระยิบระยับของโอกาสอันสดใสเหมือนใคร
เอากากเพชรมาโปรยในอากาศ เป็นนักเขียนมาสิบห้าปี มีชื่อเสียงโด่งดัง
ก็จริง แต่ก็เฉพาะในประเทศ ยังไม่เคยมีนิยายเล่มไหนถูกแปลเป็นภาษา
ต่างประเทศเลยสักเล่มและที่สำคัญ

“รวยไม่รู้เรื่องเลยนะฮะ”
“อุ ๊ย! คุณเปเป้ก็ รวยเรยอะไรกันคะ ตรีไม่ได้คิดถึงเรื ่องเงิน

ซะหน่อย”
ถึงจะพูดอย่างนั้น แต่ภาพตัวเลขเจ็ดหลักเหนาะๆ บนเช็คก็วิ่งอยู่

ตรงหน้าแล้ว ได้เงินขนาดนั้น คงไม่ผิดอะไรถ้าจะซื้อสร้อยไข่มุกเส้นใหม่
มาใส่เล่นอีกสักเส้น

“รับปากเถอะนะฮะคุณตรีขอร้องผมรู้ว่าคุณไม่ได้คิดเรื่องเงิน”
ซะเมื่อไหร่ราตรีต่อคำให้ในใจ
“แถมงานคุณก็เยอะอยู่แล้ว มีทั้งเล่มที่เตรียมออกในงานสัปดาห์

หนังสือ และเรื่องใหม่ที่กำลังลงตีพิมพ์ในนิตยสารตระกูลไทย แต่ถือว่า
ช่วยชาติก็แล้วกันนะฮะ”

“ก็ได้ค่ะช่วยชาติก็ช่วยชาติ”
“วี ้ดบึ ้ม!!” บรรณาธิการร่างใหญ่โผเข้ามากอดอย่างเผลอตัว

“ขอบคุณฮ่ะ คุณตรี คุณกำลังจะทำให้สำนักพิมพ์ของเรารวยไม่รู้เรื ่อง
เอ๊ย!คุณกำลังจะช่วยให้เกาะไข่มุกอยู่รอดแท้ๆ”
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ราตรีกระหยิ่ม รอจนบรรณาธิการร่างใหญ่ปล่อยหล่อนเป็นอิสระ
แล้วก็แกล้งเปรย

“ที่จริงนักเขียนนิยายในวงการก็มีตั ้งเยอะตั้งแยะ ทำไมต้องมา
เจาะจงเลือกตรีคนเดียวก็ไม่รู้นะคะ”

คิดว่าบรรณาธิการจะรีบรับมุกป้อนคำเยินยอต่อให้ชื่นใจ ทว่าเขา
กลับอึกอักอยู่ชั่วครู่ทำสีหน้าเหมือนคนปวดตับก่อนจะบอกเจื่อนๆว่า

“คือว่าอันที่จริงก็ไม่ใช่‘คนเดียว’หรอกฮ่ะ”
“คะ?”ราตรีขมวดคิ้ว
“ยังมีนักเขียนอีกคนหนึ่งที่ถูกเลือกให้มาทำงานนี้เหมือนกันกับ

คุณตรี”
“ใครคะ?”
“ก็ยาย‘มีนา’ตัวแม่ของสำนักพิมพ์เลิฟบีทส์ไงฮะ!”


หล่อนรู้จักชื่อนั้นดีมีนา
ไม่ได้รู้จักเจ้าของชื่อเป็นการส่วนตัว ไม่เคยพูดคุย แต่รู้จักชื่อนั้น

ผ่านปกหนังสือนวนิยายสิบกว่าเล่มในระยะเวลาเพียงสามปีที่ผ่านมา
ราตรีเห็นรูปเจ้าของนามปากกา ‘มีนา’ ครั้งแรกในนิตยสารเล่มหนึ่ง

ท่ีมีสกูป๊สัมภาษณ์ฝ่ายน้ันในฐานะนักเขียนดาวรุง่มาแรง ดวงหน้าอ่อนเยาว์
ใสเกลี้ยงปราศจากเครื่องสำอางทำให้หล่อนประหลาดใจไม่น้อย เมื่อพบว่า
อีกฝ่ายเป็นแค่เด็กที่จะเรียกว่าปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมก็ได้ เพราะตอนนั้น
เจ้าตัวอายุแค่ยี่สิบเอ็ดปีเท่านั้นเอง!

ราตรีเริ่มเขียนนิยายตอนอายุสิบแปด เด็กกว่ายายมีนาก็จริง แต่
นิยายช่วงห้าปีแรกของหล่อนนั้นแทบไม่มีใครรู้จัก ผิดกับเด็กคนนี้ ซึ่ง
มีชื่อเสียงโด่งดังในวงการนักอ่านตั้งแต่ปีแรกๆ ของการ ‘เข้าวงการ’ จนมี
คนบอกว่า มีนาเป็นคลื่นลูกใหม่แห่งวงการนิยาย ทีแรกราตรีก็พยายาม
ไม่คิดอะไรเพราะรู้ว่าไม่ว่าจะวงการไหนก็ย่อมมีคลื่นลูกใหม่ได้เสมอ

แต่มาสะดุดหูเอาก็ตรงที่เริ่มได้ยินหนาหูว่า มีนานี่แหละจะมาเป็น
‘ราชาวดีคนต่อไป’
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ก็แล้วทำไมจะต้องมาเป็นราชาวดีคนต่อไปด้วย?
ราชาวดีมีแค่คนเดียว แล้วหล่อนก็ยังไม่ได้ตายหรือจะหักปากกา

เลิกเขียนนิยายเสียหน่อยจึงต้องมีใครมาแทนที่!
นั่นเองทำให้ราตรีอดเขม่นเจ้าของนามปากกามีนาไม่ได้ ยิ่งได้อ่าน

บทสัมภาษณ์ของฝ่ายนั้นที่เห็นชัดว่าเป็นเด็กรุ่นใหม่มั่นใจในตัวเอง โดย
เฉพาะท่อนที่บอกว่า

‘มีนคิดว่านิยายสมัยนี้ก็ต้องมีฉากโรมานซ์อีโรติกบ้าง จำเป็นเลย
แหละค่ะ เพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้ว ถ้าทั้งเรื่องพระนางได้แค่จับมือ
กัน มันก็ดึงดูดคนไม่ได้’  

หล่อนก็ยิ่งไม่ถูกชะตา
หล่อน ราชาวดีนี่แหละ ที่เขียนนิยายมาสิบห้าปี มีผลงานมาแล้ว

มากกว่าหกสิบเรื่อง ไม่มีเรื่องไหนที่ตัวละครต้องแก้ผ้าโชว์อวัยวะ และ
แทบทุกเรื่องกว่าพระเอกจะได้จูบนางเอกก็ต้องรอถึงตอนอวสานเท่านั้น
แต่นิยายของหล่อนก็ยังขายดิบขายดี อยู่มาได้จนหล่อนมีบ้านสามหลัง
รถสี่คันเป็นของตัวเองในวันนี้

ถึงจะมีใครบอกว่านักเขียนไส้แห้ง หล่อนเองคือข้อพิสูจน์ ว่ามัน
ไม่ใช่อย่างนั้นเสมอไป

ราตรีเคยอยู่บ้านเช่าโทรมๆ ตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปได้ก็เพราะการ
เขียนนิยาย

หล่อนเขียนนิยายหาเงินส่งเสียตัวเองตั้งแต่เข้ามาเรียนมหาวิทยาลัย
ในกรุงเทพฯ คงเป็นพรสวรรค์ที่ทำให้การเขียนของหล่อนลื่นไหล ราตรี
ออกนิยายปีละห้าเล่มโดยเฉลี่ย พอขึ้นปีที่สาม นิยายของราชาวดีก็เริ่ม
ถกูซ้ือไปทำละครพอละครออกอากาศก็ได้ค่าเร่ืองย่อท่ีเอาไปลงหนังสือพิมพ์
และนิตยสารเฉพาะกิจเรื่องแล้วเรื่องเล่า

จากเดิมที่หวังแค่หาค่าเล่าเรียนและค่าเช่าห้อง เพื่อแบ่งเบาภาระ
ของบิดาที่เป็นข้าราชการครู และมารดา ซึ่งมีอาชีพแม่บ้านอยู่ที่เชียงใหม่
บ้านเกิด ไปๆ มาๆ หล่อนก็กลายเป็นเสาหลักหาเงินเลี ้ยงครอบครัว
ซึ่งจังหวะนั้นพ่อของหล่อนก็เกษียณอายุออกมาอยู่บ้านเฉยๆพอดี
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ถึงตอนนี้ หล่อนซื้อบ้านที่ต่างจังหวัดให้พ่อแม่หนึ่งหลัง ให้พี่ชาย
กับพี่สะใภ้อีกหนึ่งหลัง และของตัวเองในกรุงเทพฯ ที่อาศัยอยู่ปัจจุบัน
อีกหนึ่งหลังทุกคนในครอบครัวสุขสบายก็เพราะนิยายที่หล่อนเขียน

ถึงแม้ว่าหลังๆอัตราความเร็วและความลื่นไหลจะฝืดลงบ้างก็ตาม
ก็แหม สิบห้าปี เขียนมาแล้วตั้งหกสิบกว่าเรื่อง มันก็ต้องมีตีบตัน

บ้างสิ!
ถ้าหากพูดแบบไม่โกหกตัวเอง ราชาวดีมีความกลัดกลุ ้มลึกๆ

ที่ไม่เคยแย้มพรายให้ใครฟัง นั่นก็คือ ช่วงสองสามปีให้หลัง หัวสมอง
ของหล่อนเริ่มตีบตันผลิตงานได้ไม่รวดเร็วเหมือนเคย

มิหนำซ้ำ ยอดขายที่เคยเปรี้ยงปร้างก็เริ่มหดตัวลง เพราะมีพวก
คลื่นลูกใหม่อย่างยายมีนา และอีกสารพันนามปากกาที่เกิดขึ้นราวกับ
ทารกเกิดใหม่ในยุคเบบี้บูมมาแย่งส่วนแบ่งตลาด

หล่อนเลยแอบหวังลึกๆ ว่า การทำโพรเจกต์นิยายโปรโมตเกาะ
ไข่มุกที่รับปากบรรณาธิการไปเมื่อครู่ น่าจะเป็นการพลิก ‘หน้า’ ใหม่
ในการทำงานเขียนของหล่อน

ไม่แน่ มันอาจช่วยสร้างกระแสนิยมให้ราชาวดีกลับมาเป็น ‘นักเขียน
แห่งศตวรรษ’อีกครั้งพร้อมทั้งช่วยกระตุ้นยอดขายให้เปรี้ยงปร้างเหมือน
เมื่อก่อนก็ได้

จะมีขัดใจอยู่นิดหนึ่งก็ตรงที่ ทำไมยายมีนาจะต้องมามี ‘เอี่ยว’
ในเรื่องนี้ด้วยนั่นแหละ

‘ก็ทางกระทรวงเขาลังเล กลัวเขียนนิยายแนวผู้ใหญ่ คนสมัยใหม่  
ก็จะไม่อ่าน หรือถ้าเขียนนิยายโรมานซ์มีฉากวาบหวิว คนหัวโบราณก็จะ  
รับไม่ได้ เขาก็เลยแก้ปัญหาว่า เอามันทั ้งสองแนว โดยเลือกคุณตรี  
เป็นตัวแทนนักเขียนแนวผู้ใหญ่ และยายมีนาเป็นตัวแทนนักเขียนโรมานซ์’ 

นั่นคือคำอธิบายของบ.ก.เปเป้
“แล้วสุดท้ายจะเอาไปทำละครทั้งสองเรื่องเลย หรือเลือกเอาเรื่องใด

เรื่องหนึ่งคะ?”
“อุ๊ย! สองเรื่องเลยสิฮะ แต่ว่าสร้างทีละเรื่อง ถึงยังไงเค้าก็ต้อง
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เลือกของคุณตรีมาทำก่อนอยู่แล้วไม่ต้องสงสัย”
ราตรีพยักหน้าหล่อนก็คิดอย่างนั้นเช่นกัน
ก็อย่างยายเด็กมีนาหรือจะมาสู้นักเขียนชื่อดังอย่าง‘ราชาวดี’ได้!


สองวันหลังจากท่ีรับปากบรรณาธิการเปเป้ไป เขาก็โทร.กลับมาหา
หล่อนด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นยินดี

“ผมโทร. ไปแจ้งผู้ใหญ่แล้วนะฮะ ทางนั้นแจ้งกลับมาว่าทุกอย่าง
อนุมัติคุณตรีเตรียมออกเดินทางได้เลย”

“ออกเดินทาง?”หล่อนสะดุดหู“ออกเดินทางไปไหนคะ”
“อ้าว!ก็ออกเดินทางไปเกาะไข่มุกยังไงล่ะฮะ”
“หา?ตรีต้องไปด้วยหรือคะ”
“ต้องไปสิฮะ บนเกาะไข่มุกเค้าเตรียมสถานที่เด็ดๆ เอาไว้ตั้งหลาย

จดุท้ังของเดิมท้ังสร้างใหม่ให้คณุตรีเอาไปใส่ในนิยายพอหนังสือเผยแพร่
ออกไปแล้วคนจะได้มาเที่ยวตามรอยไงล่ะฮะ”

ราตรีคิดตาม ก็จริงของ บ.ก. ถ้าหากไม่ไปเห็นสถานที่จริง จะเอา
ฉากไปใส่ในเรื่องให้คนไปเที่ยวตามรอยได้ยังไง หล่อนไม่ได้คิดเรื่องนี้
มาก่อนก็เพราะท่ีผ่านมาหล่อนชินกับการน่ังจิบคาปชิูโนร้อนๆเขียนนิยายอยู่
ในห้องทำงานติดแอร์เย็นสบายของตัวเอง แล้วเปิดเพลงคลาสสิก
คลอไปด้วยมากกว่าออกไปทำอะไรนอกสถานที่

“ไม่ต้องห่วงนะฮะ” บ.ก. พูดเหมือนอ่านใจหล่อนได้ “ทางโน้นเค้า
เตรียมบ้านหรูริมชายหาดเอาไว้ให้คุณตรีเรียบร้อยแล้ว คุณตรีอยู่เขียน
นิยายได้สบาย จะอยู่เขียนจนจบเรื ่องเลยก็ยังได้ ถ้าคุณตรียังไม่เชื ่อ
เดี๋ยวผมจะส่งแฟกซ์รูปบ้านไปให้ดู รับรองว่าเลิศหรูอลังการไม่แพ้บ้าน
ฟูลเฮาส์แน่นอน”

หล่อนหูผึ ่งเล ็กน้อยเมื ่อได้ย ินชื ่อบ้าน ‘ฟูลเฮาส์ ’ บ้านสวย
ริมทะเลในซีรีส์เกาหลีชื ่อเดียวกันที่สร้างความประทับใจให้คนดูซื้อตั๋ว
เคร่ืองบิน บินตามไปดขูองจริงถึงท่ีมาแล้วนักต่อนัก หล่อนเองก็เป็นหน่ึงใน
ผู้ไปเยือนเช่นกัน
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ยังไม่ทันวางสาย แฟกซ์รูปบ้านบนเกาะไข่มุกก็มาถึงมือหล่อน
นักเขียนสาวพบว่าเขาไม่ได้พูดเกินจริงเลยแม้แต่น้อย

ราตรีหลงรักบ้านแฝดริมทะเลบนเกาะไข่มุกตั้งแต่แรกเห็น
แต่ก็ยังอดทำเล่นตัวไม่ได้ตามความเคยชิน
“ก็สวยดีนะคะ แต่แหม ทีแรกคุณเปเป้ก็ไม่ได้บอกตรี ว่าจะต้อง

ออกต่างจังหวัดด้วย”
บรรณาธิการฟังแล้วคร่ำครวญมาตามสายโทรศัพท์
“โธ่ ไปเถอะนะฮะคุณตรี ผมไหว้ละ คุณตรีก็รู ้ว ่าผมมีฉายา

ในวงการว่า บ.ก. โคตรมหาหฤโหด เกิดมาไม่เคยขอร้องนักเขียนคนไหน
เลยสักครั้ง มีแต่คุณตรีนี่แหละที่ผมต้องขอร้อง เก็บกระเป๋าไปเกาะไข่มุก
เถอะนะฮะ!”



“พี่ไม่ได้ขอร้องหนูนะมีนาแต่นี่คือคำสั่ง!”
มีนาสะดุ ้งในใจเพราะน้ำเสียงเด็ดขาดของสาวใหญ่ใส่แว่นหนา

ท่าทางเหมือนคณุครท่ีูน่ังอยูอี่กฟากของโต๊ะ ผูห้ญิงคนน้ีคือคณุประดับดาว
บรรณาธิการของเธอ

ไม่ได้เป็นแค่บรรณาธิการ แต่สาวใหญ่ยังเป็นเจ้าของสำนักพิมพ์
ด้วย

“พี่รู้หรอกว่าหนูไม่ชอบทำงานตามโจทย์ แต่นี่ไม่ใช่เวลาจะมาติสต์
แตก นี่เป็นโอกาสของสำนักพิมพ์เลิฟบีทส์ที่จะสร้างชื่อเสียง จะปฏิเสธ
แล้วปล่อยให้สำนักพิมพ์ ‘ลายคราม’ น่ันชบุมือเปิบไปฝ่ายเดียวได้ไง โอกาส
มาถึงเราแล้วแท้ๆ”

ที่จริงสำนักพิมพ์ที่ประดับดาวพูดถึงนั้นชื่อ ‘ลายคำ’ แต่เจ้าตัวกลับ
เรียกเป็น ‘ลายคราม’ มีนาไม่จำเป็นต้องช่วยแก้ให้ เพราะรู้ว่านั่นคือความ
จงใจของคนพูดที่จะบอกว่าสำนักพิมพ์คู่แข่งเชยและตกยุคไปแล้ว

“แล้วทำไมเค้าถึงเลือกมีนล่ะคะ” มีนาคลึงรอยขาดตรงหัวเข่า
กางเกงยีนไปมาอย่างอึดอัด

๒
มีนา
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นั่งฟังคุณประดับดาวสาธยายเรื่องโครงการเขียนนิยายโปรโมตเกาะ
ไข่มุกมาครึ่งชั่วโมง มีนารู้ว่านี่เป็น ‘โอกาส’ แต่เธอไม่ใช่คนประเภทที่
เห็นโอกาสแล้วกระโจนฉกฉวยอย่างไม่ดูตาม้าตาเรือ

ในฐานะนักเขียนนิยายหน้าใหม่ เธออยากมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ก็จริง แต่ก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับมันมากไปกว่าความสุขในการทำงาน
เธอรักงานเขียนเพราะมันให้อิสระแก่เธอ ให้เธอได้ทำงานตามแรงบันดาลใจ
ได้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่ ไม่ต้องมีโจทย์ ไม่ต้องมีกรอบ ไม่มีใคร
มาบังคับไม่เหมือนงานประเภทไหนทั้งนั้นในโลกนี้

นั่นคือเสน่ห์ของอาชีพนักเขียนที่เธอรักและหลงใหล
แต่นี่ บ.ก. กำลังจะบังคับให้เธอทำงานตามโจทย์ ซึ่งไม่ใช่สิ่งที่เธอ

ถนัดเลยสักนิดแล้วจะไม่ให้หนักใจได้อย่างไร
ที่สำคัญ การเขียนนิยายสักเรื่องไม่ใช่หน้าสองหน้า เธอจะเขียนได้

อย่างมีความสุขไปจนจบเรื่องหรือเปล่า
“ทำไมจะต้องเป็นหนูน่ะเหรอ ถามได้ ก็ตอนนี้หนูเป็นคลื่นลูกใหม่

ที่มาแรงที่สุดในศตวรรษน่ะสิ”เสียงบ.ก.แฝงความภาคภูมิใจ
ใครๆ ก็รู้ว่า สำนักพิมพ์เล็กๆ ที่เจ้าตัวก่อตั้งมากับมือ เติบโต

แบบเรื่อยๆ มาเรียงๆ และมาเปรี้ยงปร้างเอาก็ตอนที่ได้มีนามาไว้ในมือ
ผลงานนิยายโรมานซ์จากปลายปากกาของนักเขียนสาวได้กระแสตอบรับ
อย่างดีเหลือเชื่อตั้งแต่เล่มแรก และเป็นเช่นนั้นอย่างต่อเนื่องมาตลอด
สามปีแล้วเรียกว่าแรงดีไม่มีตก

นิยายแต่ละเรื่องพิมพ์ไม่ต่ำกว่าสามถึงห้าครั้ง ยอดขายของมีนา
สร้างฐานะให้สำนักพิมพ์เล็กๆเริ่มมั่นคงขยับขยายถึงขนาดสร้างตึกใหม่
ได้เมื่อต้นปีนี้เอง

แต่จะเรียกว่ามีนามีบุญคุณกับสำนักพิมพ์ก็คงไม่ใช่อย่างนั้นทั้งหมด
สำนักพิมพ์เองก็มีส่วนสร้างให้มีนาพุ่งพรวดเกินใคร เพราะเมื่อเห็นแววว่า
นิยายเล่มแรกของมีนาขายดี สำนักพิมพ์ก็หันมาโปรโมตมีนาเต็มที่ ถึงจะ
เคยดองเค ็มงานของใคร แต่งานของมีนาไม ่เคยโดนดอง ถ ้าเธอ
ส่งต้นฉบับมาเมื่อไร เป็นต้องได้แซงคิวให้ออกทันที หรือเล่มไหนขายหมด
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ก็พิมพ์ซ้ำให้โดยไม่ต้องรีรอ
ขนาดหน้าปกหนังสือก็ยังเปลี่ยนให้เธอมีแบบปกเป็นเอกลักษณ์ของ

ตัวเอง โดยทุกเล่ม ชื่อนามปากกาคนเขียนจะต้องใหญ่กว่าชื่อเรื่องหลาย
เท่า ยังไม่พูดถึงการทำการตลาดด้วยการซื้อชั้นวางหน้าร้านค้า เพื่อให้
หนังสือของเธอมีที ่วางแจ่มๆ เตะตาคนทันทีที ่เดินเข้าร้าน ทั้งหมดนี้
ล้วนส่งเสริมให้มีนากลายเป็นนักเขียนหน้าใหม่ท่ีติดลมบนในเวลาอันรวดเร็ว

จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าเธอก็เป็นหนี้บุญคุณสำนักพิมพ์อยู่ไม่น้อย
“คิดดูนะมีนา ผู้ใหญ่เจาะจงมาเลยว่าต้องเป็นหนูเท่านั้น แล้วจะให้

พี่ทำยังไง ตอนแรกพี่ก็กลัวว่าหนูจะโกรธที่พี่ไปตอบตกลงโดยไม่ปรึกษา
หนูก่อนแต่มานึกได้ว่าหนูเคยบอกว่าเคารพการตัดสินใจของพี่ทุกเรื่อง”

“นี่พี่ดาวรับปากเค้าไปแล้วเหรอคะ?”
“ใช่ ก็พี่เห็นว่านี่จะเป็นโอกาสดีมากๆ ของหนูที่จะได้เป็นที่รู ้จัก

ของนักอ่านมากขึ้นอีกไม่ใช่แค่ในประเทศแต่ยังต่างประเทศด้วย”
“มีนรู้ค่ะแต่ว่ามีนไม่ถนัดเขียนงานตามโจทย์”
“มีนา พี่ก็เบื่อนะที่พวกปากหอยปากปูชอบนินทาว่าพี่เป็น บ.ก.

ชอบแจกโจทย์” ประดับดาวทำเสียงเข้ม “แต่ที่ผ่านมาพี่ก็ไม่เคยแจกโจทย์
ให้หนูเลยสักครั้ง หนูอยากเขียนอะไร สำนักพิมพ์ก็มีแต่จะสนับสนุน
มาโดยตลอด”

ก็ใช่ ในระยะหลัง ตลาดหนังสือนิยายมีการแข่งขันสูง เนื่องจาก
จำนวนสำนักพิมพ์เกิดใหม่ที่ผุดเป็นดอกเห็ดหลังฝน และจำนวนนักเขียน
หน้าใหม่ที่เกิดเร็วยิ่งกว่า บ่อยครั้งที่มีนาเข้าไปในร้านหนังสือ และเห็น
หนังสือนิยายปกใหม่ละลานตานามปากกาคนเขียนไม่ซ้ำกันเลย

‘ที่เขียนๆส่วนใหญ่ก็เป็นแนวเดิมๆแนวเดียวกันหมดถ้าเราไม่หา
โจทย์ใหม่ๆ ก็แย่งส่วนแบ่งตลาดไม่ได้’ น่ันคือคำพดูของประดับดาว ท่ีมีนา
ชื่นชมว่านอกจากเป็นบรรณาธิการแล้วยังเป็นนักการตลาดตัวยงด้วย

และนั่นคือเหตุผลที่ทำให้สำนักพิมพ์มักมอบโจทย์ใหม่ๆ ให้แก่
นักเขียน เพื ่อให้เขียนตรงใจตลาด แต่ก็ไม่ซ้ำซากกับแนวทางเดิมๆ
จนกลืนหายไปในแผง
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นักเขียนแทบทั้งสำนักพิมพ์ล้วนโดนแจกโจทย์กันไปแล้วถ้วนหน้า
เหลือแต่มีนา ซึ่งรอดไปเพราะเป็นนักเขียนขายดีอยู่แล้ว จึงไม่เคยถูก
บังคับจนกระทั่งวันนี้

เธอโดนเข้าบ้างจนได้
“คราวนี้พี่ขอจริงๆ”
มีนาก้มลงมองรองเท้าผ้าใบสีขาวมอๆ ของตัวเองที่ขาดปริตรงนิ้ว

โป้งอย่างชั่งใจจนกระทั่งประดับดาวทิ้งระเบิดลูกสุดท้าย
“แต่ถ้าหนูปฏิเสธพี่คงได้รู้น้ำใจของหนู”
มีนาเงยหน้าขวับมองบรรณาธิการคนแรกและคนเดียวในชีวิต
“นักเขียนของเลิฟบีทส์ไม่ได้มีแค่หนูคนเดียว พูดตรงๆ นะ พี่ก็

คงจะต้องดันใครสักคนขึ้นมาเป็นตัวตายตัวแทน จะได้ไม่ต้องง้อนักเขียน
แค่คนเดียวเผื่อสักวันหนูเกิดปฏิเสธที่จะเขียนให้พี่ขึ้นมา”

“มีนตกลงก็ได้ค่ะพี่ดาว”
หล่อนตอบในที่สุด
“แหม! พี่นึกแล้วว่าหนูไม่ใช่พวกดังแล้วเรื่องมาก” ประดับดาว

ตบเข่าฉาด “มันต้องอย่างนี้สิ ถึงจะสมเป็นนักเขียนคู่บุญของสำนักพิมพ์
เลิฟบีทส์!”

อาการย้ิมกว้าง กระด๊ีกระด๊า เปล่ียนท่าทีจากครใูหญ่เข้มๆ กลายมา
เป็นพี่สาวผู้ร่าเริงขึ้นมากะทันหันนั้นทำเอามีนาแทบตามไม่ทัน

“แต่เรื่องนี้หนูต้องเร่งมือหน่อยนะจ๊ะมีนา พี่รับปากผู้ใหญ่ไปแล้ว
ก็ต้องทำให้ได้ หนูรู้ใช่ไหม ถ้าพี่เครียดเมื่อไหร่ ผมขาวพี่จะขึ้นอย่างน้อย
สิบเส้นหนคูงไม่อยากให้พ่ีแก่ก่อนวัยหรอกนะ”ประดับดาวกรีดมือข้ึนลบูผม

“ถ้างั้นพี่ดาวให้เดดไลน์หนูมาเลยดีไหมคะ หนูจะได้บริหารเวลาถูก
เพราะหนูเพิ่งจะเปิดเรื่องใหม่ดีไม่ดีจะได้เขียนทีเดียวสองเรื่องควบเลย”

“อุย๊! พ่ีว่าอย่าเลย เอาเร่ืองน้ีก่อนดีกว่า ไอ้เร่ืองหัวใจตกกระไดแล้ว
มันโดนอะไรนั่นพี่ไม่รีบ ยังไงเสียคนเขาก็รออ่าน เพราะมันเป็นภาคต่อ
แล้วเล่มแรกหนูก็เขียนดี๊ ดี มาปั่นเรื่องนี้ก่อนแล้วกันนะ เพราะมันสำคัญ
กับอนาคตเราสองคนมาก”
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แล้วบรรณาธิการผู้เป็นเจ้าของสำนักพิมพ์ด้วยก็ทำตาลอยเคลิ้มฝัน
“คิดดูสิว่าหลังจากเรื ่องนี้วางแผง แล้วถูกนำไปสร้างเป็นละคร

จะเกิดอะไรขึ้น โพรเจกต์ระดับชาติแบบนี้เค้าย่อมต้องขนดาราตัวพ่อตัว
แม่ของวงการมาเล่น มีพรายกระซิบบอกพี่ว่า เค้าเล็งน้องณิชคุงมาเป็น
พระเอกเลยเชียวนะน้องณิชคุงขวัญใจของพี่”

มีนาพยักหน้ารับอีกหนเพราะไม่รู้ว่าจะทำอะไรได้้ดีกว่านี้ แม้ในใจ
จะรู้สึกผิดหวังที่ต้องระงับการเขียนเรื่องหัวใจพลอยโจนไปก่อน

“ตกลงว่าเดดไลน์?”
“สองเดือน”ประดับดาวชูสองนิ้ว
“หา?”
“โพรเจกต์เร่งด่วนน่ะ ทางกระทรวงฯ เค้ารีบ ขืนชักช้า ธุรกิจ

บนเกาะไข่มุกก็จะเจ๊งหมด แต่ก็คงไม่เป็นปัญหาสำหรับหนูอยู่แล้ว เพราะ
ที่ผ่านมาหนูก็ใช้เวลาเขียนประมาณนี้ไม่ใช่เหรอ”

ก็ใช่ แต่นั่นมันไม่ใช่งานที่มีโจทย์ตามใบสั่งมาอย่างนี้นี่นา ที่สำคัญ
เธอเคยไปเกาะไข่มุกที่ว่าสักครั้งเสียที่ไหน

แต่แล้วก็เหมือนว่าประดับดาวจะอ่านใจเธอได้ จึงหันไปเปิดกระเป๋า
เอกสารยี่ห้อหลุยส์ วิตตอง หยิบซองสีขาวขึ้นมาวางบนโต๊ะตรงหน้ามีนา
ข้างแก้วคาปูชิโนเย็นที่วางทิ้งไว้จนน้ำแข็งละลาย

“นี่จ้ะตั๋วเครื่องบิน”
“คะ?”
“พี่ให้หนูไปเก็บข้อมูล ดูบรรยากาศ และสถานที่จริงที่เกาะไข่มุก

ไม่ใช่แค่นั้นนะ พี่ยังเตรียมบ้านพักเอาไว้ให้หนูอยู่เขียนนิยายนานเท่าไร
ก็ได้ตามที่ต้องการอ้อ!แต่ต้องไม่เกินสองเดือนนะ”

มีนาลอบถอนใจ
“แล้วมีนจะออกเดินทางได้เมื่อไหร่คะ?”
ประดับดาวผายมือไปที ่ซองสีขาวซองนั ้น มีนายื ่นมือออกไป

หยิบมันมาเปิดดูวันเดินทางที่ระบุอยู่บนตั๋วเครื่องบิน
แล้วก็เบิกตาโพลง



   21ร่มแก้ว

“พรุ่งนี้?!”
“ใช่จ้ะหนูออกเดินทางได้พรุ่งนี้เลยมีนา”


ตั๋วเครื่องบินใบนั้นพามีนาโบยบินจากกรุงเทพฯ มาถึงสนามบิน
กระบี่ในตอนสายวันรุ่งขึ้น แม้เกาะไข่มุกจะอยู่ในเขตจังหวัดพังงา แต่การ
เดินทางขึ้นเรือจากจังหวัดกระบี่เป็นเส้นทางที่ใกล้กว่า

มีนาเดินตามคู ่ร ักหนุ ่มสาวคู ่หนึ ่งที ่เดินจูงมือคลอเคลียกันลง
จากเครื่องบิน สังเกตว่า ไม่ว่าจะมองไปทางซ้ายหรือทางขวา ก็มีแต่คน
เดินทางมาเป็นคู่ เนื่องจากหมู่เกาะทางใต้ฝั่งอันดามันแถบนี้ได้ชื่อว่าเป็น
แหล่งท่องเที่ยวโรแมนติกสำหรับคู่รักคู่แต่งงาน

เธอน่าจะเป็นคนเดียวในลำล่ะมั้งที่เดินทางตามลำพัง
ขณะที่ยืนมองคู่รักจู๋จี๋กันแม้กระทั่งตอนยืนรอรับกระเป๋าเดินทาง

จากสายพาน แวบหนึ่ง มีนาก็มองเห็นภาพตัวเอง เมื่อก่อนเธอก็เคยมีคน
เดินจูงมือแบบนี ้เหมือนกัน ไม่ใช่คนเดียวเสียด้วย เธอมีมาเรื ่อยๆ
คนล่าสุดก็เพิ่งหกเดือนที่ผ่านมานี้เอง

แต่ตอนนี้มือของเธอว่างเปล่า
เปล่าหรอก เธอไม่ได้เศร้า ไม่ได้เสียใจ ความรู้สึกที ่ผุดขึ ้นมา

เมื่อคิดถึงบรรดาแฟนเก่าก็คือขยาด
จากการมีแฟนมาหลายคน มีนาได้ข้อสรุปว่า ไม่มีผู้ชายคนไหน

เหมือนพระเอกนิยายเลยสักคน ที่รักนางเอกแล้วจะซื่อสัตย์และรักเดียว
ใจเดียวตลอดไป

ไม่มีชีวิตจริงของใครคนไหนลงท้ายท่ีคำว่า ‘จบบริบรูณ์’ หรือ ‘แฮปปี
เอนดิง’

พอเลิกกับแฟนคนล่าสุดเมื ่อหกเดือนก่อน มีนาจึงสรุปได้เป็น
สัจธรรมว่า มีความรักอยูแ่ค่ในนิยายน่ันแหละสวยงามท่ีสดุแล้ว อย่าด้ินรน
หาของจริงให้ปวดหัวเลย

มีนาซึ่งวันนี้แต่งตัวทะมัดทะแมงด้วยกางเกงยีนขาสั้น เสื้อกล้าม
สีขาว ผ้าพันคอลายกราฟิก และหมวกสานใบเท่ แบกกระเป๋าเป้แบ็กแพ็ก
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ใบใหญ่ออกมาเรียกรถรับจ้างหน้าสนามบินขอให้พาเธอไปส่งที่ท่าเรือซึ่ง
เป็นที่จอดเฟอร์รีหรือเรือขนานยนต์ ซึ ่งจะเดินทางไปเกาะไข่มุกเพียง
วันละสองรอบ

การเดินทางจากสนามบินไปยังท่าเรือกินเวลาเกือบสองชั่วโมง มีนา
ดูนาฬิกาด้วยใจตุ๊มๆ ต้อมๆ เพราะกังวลว่าถ้าพลาดเรือเที ่ยวนี ้แล้ว
จะต้องรอไปถึงบ่ายหรือเย็น

แต่เมื่อรถรับจ้างพาเธอเลี้ยวเข้ามาในเขตท่าเรือ มีนาก็ใจชื้นเมื่อเห็น
เฟอร์รีลำใหญ่ยังจอดเทียบท่า หวูดลั่นเสียงดังเรียกผู้โดยสาร เหมือน
เตรียมพร้อมจะออกเดินทางได้ทุกเมื่อ มีนารีบจ่ายเงินให้คนขับ แล้วแบก
กระเป๋ากระโดดลงจากรถ วิ่งพรวดพราดแทรกผู้คนขวักไขว่เพื่อจะไป
ซื้อตั๋ว

พลันก็ม ีรถคันหนึ ่งแล่นมาจอดกลางทางเดิน ขวางหน้าเธอ
เสียอย่างนั้น

“อะไรเน่ียคนย่ิงรีบๆอยู”่มีนาบ่นอย่างหัวเสียเห็นหญิงสาวคนหน่ึง
เปิดประตูลงมาจากตอนหลังของรถบีเอ็มดับบลิวคันหรู หล่อนคนนั้น
ทำให้มีนาเกือบลืมว่ากำลังรีบร้อน เพราะเผลอมองตาค้างกับการแต่งตัว
ที่ราวกับหลุดออกมาจากนิยายฝรั่ง

ชุดกระโปรงสีขาวบางพลิ้ว ชายกระโปรงผ้าชีฟองสะบัดปลิวตาม
แรงลม สร้อยมุกเส้นยาวพันหลายตลบที่คอสะท้อนแสงแดดแวววาว
สะดดุตา บนศีรษะมีหมวกสานปีกกว้างสีขาวใบใหญ่แทบจะคลมุไหล่เจ้าตัว
มีนาเห็นหน้าอีกฝ่ายไม่ชัด เพราะนอกจากหมวกที่คลุมปิดไว้แล้ว ยังมี
แว่นตาดำอันใหญ่บังหน้าไว้เกือบครึ่ง

“สวยจังแต่ก็ประหลาด”
มีนามัวแต่ลืมตัว มองตามเจ้าหล่อนซึ่งคล้องกระเป๋าโคชใบเดียว

เดินตัวปลิวไปอีกทางเสียเพลินกระทั่งได้ยินเสียงหวูดเรือจึงได้สติรีบวิ่ง
หน้าตื่นไปซื้อตั๋วก่อนจะวิ่งลงเรือแบบไม่คิดชีวิต

แต่สงสัยว่าเธอจะถูกโฉลกกับบีเอ็มหรูคันนั้น เพราะขณะที่กำลังวิ่ง
ลงเรือ มันก็โผล่มาจากไหนไม่รู้ ขับลงมาในเฟอร์รีในเวลาเดียวกัน บีเอ็ม
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พุ่งพรวดเกือบจะชนมีนาเข้า คนขับบีบแตรใส่หล่อนเสียงยาว มีนารีบ
หลบวูบมาตรงขอบสะพาน

บีเอ็มใจร้อนรีบขับผ่านหน้าไป แต่ด้วยว่าสะพานลงเรือนั้นกว้างกว่า
ตัวรถไม่มาก แม้เธอจะยืนหลบจนสุดขอบสะพานแล้ว กระจกหูช้างด้าน
ข้างก็ยังเฉี่ยวเฉียดท้องของมีนา เธอตกใจเผลอก้าวถอย และลืมไปว่ายืน
หมิ่นเหม่อยู่ตรงสุดขอบสะพานที่ไม่มีราวกั้น เป้ใบใหญ่หนักเกือบสิบกิโลฯ
ที่สะพายบนหลังยิ่งทำให้เสียศูนย์

มีนาหงายหลังลงสู่อากาศว่างเปล่า ที่รอคอยเธออยู่เบื้องล่างคือ
น้ำทะเล!

เธอหวีดร้อง เช่นเดียวกับคนที่เห็นเหตุการณ์ทั้งบนเรือและด้านล่าง
วินาทีที่คิดว่า ตายแน่ กลับมีมือหนึ่งฉุดเป้ของเธออย่างแรง แรงจนมีนา
ผวาหน้าทิ่มกลับเข้ามาบนสะพาน และเซเข้าปะทะร่างใหญ่หนา แข็งแรง
ราวกับกำแพงของคนที่ช่วยชีวิตเอาไว้

มีนาหัวใจเต้นแรงเงยหน้าซีดเผือดขึ้นมองอีกฝ่าย
“ระวังคุณตกไปศพไม่สวยแน่”
เสียงเข้มนั้นเป็นของผู้ชายร่างใหญ่ ใบหน้าคล้ำเข้ม แถมยังไว้เครา

เขียวเป็นป้ืน มีเพียงตาและฟันเท่าน้ันท่ีขาวจัดตัดกับสีผิว เขาไม่ได้ย้ิมให้เธอ
แต่ส่ายหน้าเหมือนระอากับพฤติกรรมการขับรถของบีเอ็มคันนั้นมากกว่า

“ขอบคุณค่ะ”
“ไม่เป็นไรรีบลงเรือเถอะเรือจะออกแล้ว”
เสียงเขาห้าวจัด พูดจบเขาก็เดินลงเรือไปโดยเร็ว มีนามองตามเห็น

ว่าด้านหลังเสื ้อยืดสีน้ำเงินเข้มที่เขาใส่อยู่ มีตัวอักษรสีขาวเขียนไว้ว่า
‘ตำรวจน้ำ’

เท่ชะมัดแค่ดึงทีเดียวเธอก็ปลิวกลับมาง่ายๆเลย
เสียงหวูดเรือครั้งสุดท้ายเตือนให้มีนารีบเดินตามลงไปในเรือบ้าง

พอเดินผ่านชั้นล่างของเรือ ซึ่งเป็นบริเวณจอดรถ ก็อดไม่ได้ที่จะหันไป
มองหาบีเอ็มตัวต้นเหตุแล้วก็เจอมันจอดเรียบร้อยอยู่ตรงมุมหนึ่งที่กำลัง
เปิดประตูลงมาคือชายแก่หน้าตาเหมือนง่วงนอน เดาได้ว่าน่าจะเป็น
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คนขับรถของหญิงสาวชุดขาวที่เห็นลงจากรถไปตั้งแต่ข้างล่าง
คิดเสียว่าอโหสิกรรมให้คนแก่ จึงไม่ได้ติดใจอะไร มีนาเดินขึ้นไป

ยังชั้นบนของเรือเพื่อหาที่นั่ง ชั้นดาดฟ้าเรือน่าจะสบายที่สุดเพราะเป็น
พื้นที่เปิดโล่ง มีหลังคาผ้าใบสีฟ้าคลุม มีนาเลือกที่นั่งหลังสุด จะได้ดูวิว
ทะเลระหว่างการเดินทาง

หญิงสาวปลดเป้ใบใหญ่วางลง บิดตัวแก้เมื่อยสองสามที ก่อนจะ
หยิบกล้องถ่ายรูป เดินไปยืนพิงราวกั้น ขณะที่เรือค่อยๆ เคลื่อนตัวออก
จากท่า

วันนี้อากาศสดใสแดดจ้าแต่ไม่ร้อนเพราะมีลมทะเลพัดเย็นทำให้
อารมณ์ของมีนาเย็นลงไปด้วย

พอยกกล้องถ่ายรูปขึ้นเล็ง กะจะเก็บบรรยากาศ สปีดโบตสีขาว
ลำหนึ่งก็แล่นผ่านมาในหน้าจอของกล้องพอดีทำเอาเธอสะดุดตา

ไม่ใช่ที่เรือ แต่เป็นที่ผู้หญิงผมยาวคนเดียวกันกับที่เห็นลงจากรถ
บีเอ็มเมื่อครู่ ตอนนี้หล่อนยืนเด่นเป็นสง่าอยู่ตรงหัวเรือสปีดโบตลำเล็ก
ชายกระโปรงชุดสีขาวพลิ้วปลิวไสวตามแรงลม ท่อนแขนขาวเรียวเสลา
ยกขึ้นประคองหมวกปีกกว้างใบใหญ่บนศีรษะไว้ไม่ให้ปลิว เรือเร็วสีขาว
แล่นฝ่าริ้วคลื่นพาเจ้าหล่อนมุ่งหน้าออกไปสู่ทะเลกว้าง

เป็นภาพท่ีสวยจนมีนายังคิดว่า น่าจะเอาไปใส่เป็นฉากเปิดตัวนางเอก
ในนิยายเรื่องที่ต้องเขียนนี้จึงรีบกดชัดเตอร์เก็บภาพเอาไว้ทันที

มีนาหันกล้องถ่ายรปูตามไปเร่ือยๆ จนภาพถกูมมุของเรือบดบัง เธอ
ลดกล้องในมือลง ตอนน้ันเองท่ีเห็นร่างสงูใหญ่ของคนใส่เส้ือยืด ‘ตำรวจน้ำ’
มายืนเกาะราวกั้นอยู่ห่างออกไปไม่มากนัก เขากำลังมองตามสปีดโบต
ลำเดียวกันกับเธอ

“นั ่งสปีดโบตจะไปถึงเร็วกว่ากันเยอะไหมคะ” มีนาขยับเข้าไป
เอ่ยถามอย่างอยากชวนคุย

เขาหันมามองนิดหนึ่งก่อนจะตอบว่า
“แค่ชั่วโมงครึ่งก็ถึงแล้วเร็วกว่ากันสองชั่วโมงได้”
“เร็วดีจังแฮะ”
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“แต่อย่าไปอิจฉาเค้าเลย ยืนโต้ลมเป็นชั่วโมงอย่างคุณนายคนนั้น
รับรองหัวหูกระเจิง หมดสวยตั้งแต่ยังไม่ถึงเกาะ” เขาส่ายหัวให้สปีดโบต
ที ่กำลังจะพ้นสายตา “แถมลมแรงแบบวันนี ้ กว่าจะไปถึง เจอคลื ่น
กระแทกจนหลังยอกแน่”

มีนาหัวเราะพรืด ขำคำพูดห้วนๆ ตรงๆ ของเขา ที่ทำเอาภาพ
‘นางเอก’ของเธอเสียหายหมด

พอเธอหัวเราะ เขาก็ยิ้มบ้างทำให้โครงหน้าแข็งๆนั้นดูอ่อนโยนลง
และเมื่อมองกันตรงๆ ในระยะใกล้ เธอจึงเพิ่งได้สังเกตอะไรอย่างหนึ่งว่า
ดวงตาของอีกฝ่ายเป็นสีน้ำตาลปนเทาแปลกๆ ขณะที่จมูกโด่งเป็นสันคม
กว่าคนไทยทั่วไป ราวกับว่านายตำรวจน้ำคนนี้มีเชื้อสายตะวันตกปนอยู่
ในสายเลือดอย่างนั้นแหละแปลกจัง

“ผมชื่อเรียว”เขาแนะนำตัวเองขึ้นเสียเฉยๆ
“มีนาค่ะ...” นักเขียนสาวมองไปที่คำว่าตำรวจน้ำบนหน้าอกเขา

“...ผู้กอง”
“แค่หมวดเท่านั้นเองแหละครับ อย่าเรียกผู้กองเลย เดี๋ยวขี้กลาก

ขึ้นหัว”
“ค่ะหมวดเรียวยินดีที่ได้รู้จักนะคะ”
มีนาคิดว่า เธอชักจะได้เค้าลางของพระเอกในนิยายโรมานซ์บนเกาะ

ไข่มุกเรื่องนี้แล้วละ



ราตรีมาถึงเกาะไข่มุกในสภาพยับเยิน สปีดโบตแล่นกระแทก
คลื่นมาตลอดทาง เพิ่งรู ้ว่าเวลาเรือเร็วเจอคลื่นนี ่มันกระเด้งกระดอน
ย่ิงกว่าถนนลกูรังเสียอีก ก้นหล่อนกระแทกเบาะอยูเ่กือบสองช่ัวโมง กว่าจะ
ถึงที่หมายก็เจ็บท้อง เจ็บหลัง เคล็ดขัดยอกไปหมดทั้งตัวเหมือนโดนซ้อม
หัวหูกระเจิงเป็นสังกะตัง ส่วนหมวกปีกกว้างสีขาวนั้นปลิวลงทะเลไปแล้ว
ตั้งแต่กลางทาง

“คลื่นมันแรงไปฮิดไม่ฮั้นบึ่งได้เร็วกว่านี้อีก”
คนขับเรือพูดด้วยสำเนียงใต้ โดยไม่ได้ดูสภาพ ‘น่วม’ ของหล่อน

เลยเขาบึ่งแค่นี้หล่อนก็เกือบตายถ้าเร็วกว่านี้คงไม่ได้รอดชีวิตมาถึงเกาะ
ราตรีได้แต่หยิบซอง ‘พ็อกเกตมันนี’ ที ่ได้มาจากบรรณาธิการ

จ่ายค่าเรือแล้วประคองกระเป๋าโคชใบสวยกับสังขารอันง่อนแง่นปีนอย่าง
ทุลักทุเลขึ้นไปบนสะพานไม้ยาวที่ทอดพาเข้าไปสู่ท่าเรือ บนนั้นมีซุ้มป้าย
ขนาดใหญ่เขียนว่า ‘ยินดีต้อนรับสูเ่กาะไข่มกุ’ โดดเด่นเป็นสง่าท้ังภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ สมกับที่ครั้งหนึ่ง ที่แห่งนี้เคยเป็นยอดปรารถนาของ
นักท่องเที่ยวทั่วโลกมาก่อน

๓เกาะไข่มุก



   27ร่มแก้ว

ทว่าวันนี้ผู้คนบางตา อาจเพราะยังไม่ใช่เวลาที่ฟอร์รี ซึ่งมีเพียง
สองเที่ยวต่อวันจะเข้ามาเทียบท่า ดังนั้นหญิงสาวชุดขาว หัวฟู เดินหมด
สภาพมาตามสะพานไม้จึงโดดเด่นเป็นศูนย์กลางของสายตาทุกคู่ที ่อยู ่
บริเวณท่าเรือที่มีร้านค้าอยู่ประปราย

เลยจากท่าเรือออกไปเป็นตึกแถวสองชั้นเรียงรายริมถนนสายเล็กที่
เชื ่อมขึ ้นไปสู ่ถนนสายหลักของเกาะ หล่อนเห็นป้ายเซเว่นอีเลฟเว่น
โดดเด่นมาแต่ไกล บริเวณหน้าตึกแถวนั้นเอง มีรถรับจ้างจอดเรียงราย
รอผู้โดยสารอยู่อย่างเหงาๆพอบรรดาคนขับเห็นว่าหล่อนเป็นนักท่องเที่ยว
คนเดียวก็กรูกันเข้ามามะรุมมะตุ้ม

เดิมทีราตรีตั้งใจว่าจะหาร้านกาแฟนั่งริมหาด รอจนกว่ารถยนต์
และคนขับของหล่อนที่โดยสารมากับเฟอร์รีจะตามมาถึง แต่ด้วยสภาพ
สะบักสะบอมเช่นนี้ คงนั่งรอสองชั่วโมงไม่ไหว จึงตัดสินใจว่าจ้างรถ
คันหนึ่งให้พาไปส่งยังบ้านพัก ซึ่งบรรณาธิการแฟกซ์แผนท่ีมาให้ ต้ังใจว่า
ไปถึงท่ีหมายแล้วค่อยโทร.บอกคนขับให้ตามไปเจอกัน

ทันทีที ่ขึ ้นนั่งทางตอนหน้าของรถกระบะเก่า สนิมเขรอะ หนุ่ม
ลูกทะเลตัวดำเมี่ยม ซึ่งทำหน้าที่เป็นคนขับ ก็หันมาทักทายหล่อนด้วย
ภาษากลางติดทองแดงนิดๆ

“เมาเรือเหรอครับเจ๊”
ราตรีตวัดสายตาขุ่นเคืองไปให้เจ้าเด็กหนุ่มตัวผอมเกร็ง ผิวดำสนิท

เกือบเป็นสีเดียวกับแว่นกันแดดสุดจ๊าบที่ใส่อยู่ ทว่าตัดกับเสื้อแขนกุด
สีเหลืองสดไปคนละทาง

“เรียกพี่ก็ได้”
“ครับพี่ไม่เคยนั่งเรือไกลๆเหรอครับ”
“ประมาณนั้น”
ราตรีตอบสั้นๆอย่างไม่มีอารมณ์คุย แต่ดูเหมือนอีกฝ่ายจะไม่รู้ตัว

ยังคงชวนคุยต่อไม่หยุดขณะออกรถ และขับไปตามถนนสายเล็กที่เชื่อม
ขึ้นไปสู่ถนนสายหลักของเกาะ

“แปลว่าเพิ่งมาเกาะไข่มุกครั้งแรกละสิ”
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“ทำนองนั้น”
“เสียดาย น่าจะมาตั้งนานแล้วนะพี่ ทำไมถึงเพิ่งมาตอนเค้าปิดเกาะ

ไม่ให้ดำน้ำ เมื่อก่อนนี้ใครๆ ก็มาดำน้ำที่เกาะไข่มุกกันทั้งนั้น แต่พอ
รัฐบาลประกาศห้าม นักท่องเที่ยวงี้หายเกลี้ยง เงียบมาได้หกเดือนแล้ว
อีกสองเดือนก็จะเข้าหน้ามรสุม ต้องปิดเกาะอีก ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป
รับรองอดตายกันหมดเกาะไข่มุกได้กลายเป็นเกาะร้างแน่นอน”

ไอ้หนุ่มพูดไปส่ายหัวไปเมื่อเห็นราตรีไม่ตอบคำจึงเปลี่ยนเรื่อง
“ว่าแต่พี่มาพักที่ไหนล่ะครับตรงไหนของหาดมุกขาว”
นั่นสินะ หล่อนยังไม่ได้บอกเขาว่าหล่อนพักที่ไหน ตอนขึ้นรถมาก็

แค่แจ้งว่าจะไปหาดมุกขาวซึ่งหล่อนเองก็รู้แค่ว่าเป็นชายหาดเล็กๆหนึ่งใน
เกือบสิบหาดด้านตะวันออกของเกาะไข่มุก ห่างออกไปจากท่าเร ือ
หน้าด่านพอสมควร

“มีที่พักหรือยัง ถ้าไม่มีผมแนะนำให้ได้นะ ผมรู้จักหมดทั้งเกาะ
นั่นแหละ แต่พี่ไปอยู่หาดมุกขาวก็ไฮโซหน่อย มีแต่รีสอร์ตแพงๆ อยู่แค่
ไม่กี่ที่เท่านั้นบังกะโลถูกๆไม่มีหรอก”

“ตรงไปที่นี่เลย”
หล่อนยื่นแผนที่บ้านให้ ฝ่ายนั้นรับไปกางดู ละสายตาจากถนน

ลาดยางเป็นหลุมเป็นบ่อแถมขึ้นเนินลงเนินตลอดทาง
“เฮ้ย!” ไอ้หนุ่มคนขับอุทานตาโต ชี้รูปบ้านสองชั้นสีขาวที่ปรากฏ

อยูบ่นกระดาษ “บ้านแฝดหลังน้ีท่ีเค้าเพ่ิงมาสร้างน่ีนา เห็นว่าจะสร้างไว้ถ่าย
หนังไม่ใช่เหรอ ไม่ยักรู้ว่าเค้าเปิดให้คนมาพักด้วย สวยขั้นเทพเลยนะพี่
บ้านหลังน้ี ตอนเค้าก่อสร้างผมยังมาดเูลย แหม อย่างกับบ้านในหนังฝร่ัง”

เป็นเร่ืองแรกกระมัง ท่ีราตรีต้ังใจฟังอีกฝ่ายด้วยความสนใจ อย่างน้อย
หล่อนก็ได้รูว่้า บ.ก. เปเป้ไม่ได้แกล้งส่งรปูสวยๆ มาหลอกลวงหรือโฆษณา
เกินจริง

ใช่ อีกสิบนาทีต่อมา หล่อนก็ได้เห็นกับตาตัวเองว่า บรรณาธิการ
ของหล่อนไม่ได้พูดเกินจริง

ทันทีที่รถเลี้ยวออกจากถนนสายหลัก เข้าสู่ถนนสายเล็กที่ลาดลงไป
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เชื่อมกับถนนเลียบชายหาด หล่อนก็เห็นบ้านหลังที่ว่าปรากฏแก่สายตา
บ้านที่บรรณาธิการบอกว่ามันมีชื่อเรียกว่า‘บ้านล้อมมุก’

บ้านแฝดสองชั้นทรงสี่เหลี่ยมแบบโมเดิร์นตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่บน
ชายหาดที่มีเม็ดทรายสีขาวสะอาดราวกับแป้ง ทว่าเลื่อมวาวเหมือนผสม
เกล็ดมุกตัวบ้านแฝดฝั่งหนึ่งทาสีขาวอีกฝั่งเป็นสีเทาแบบปูนเปลือย

เมื่อรถแล่นเข้าไปใกล้ ราตรีจึงเห็นว่าด้านหน้าของตัวบ้านที่หันหน้า
ออกสู่ทะเลนั้นกรุกระจกใสทั้งหมด

ที่เชื่อมอยู่ระหว่างบ้านแฝดทั้งสองฝั่งคือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่แบบ
อินฟินิตี เอจ หรือสระที่ออกแบบให้ดูเหมือนไร้ขอบเขต ทำให้ดูราวกับ
เป็นผืนน้ำเดียวกันกับท้องทะเลสีฟ้าสดเบื้องหน้า

“แล้วพี่ไม่มีกระเป๋ามาสักใบเลยเหรอครับ”
เสียงของคนขับดังขึ้นขัดจังหวะขณะที่หล่อนกำลังตะลึงเคลิบเคลิ้ม

กับที่พักราตรีจึงรู้ตัวว่ารถจอดลงแล้ว
“อ้อฉันรอรถขนตามมากับเฟอร์รี”
ราตรีรีบหยิบกระเป๋าสตางค์ควักเงินจ่ายค่าโดยสารอย่างรวดเร็ว

เพราะใจร้อนอยากจะลงไปชมตัวบ้านให้ชัดๆเสียเดี๋ยวนี้
อีกฝ่ายรับเงินไปเก็บปากก็ยังไม่หยุดถามจนวินาทีสุดท้าย
“ขอบคุณครับ ว่าแต่พี ่ยังไม่ได้บอกเลยว่าพี ่เป็นใคร ทำไมถึง

เส้นใหญ่น่าดู ได้มาพักบ้านที่เค้าสร้างไว้ถ่ายหนังเสียด้วย” แล้วเด็กหนุ่ม
ก็ชะโงกมาเพ่งมอง “เป็นนางเอกรึเปล่าเนี่ย? แต่เอ ก็ไม่น่านะ นางเอก
สมัยนี้มันต้องเด็กๆหน่อย”

ราตรีตวัดหางตาใส่อีกรอบ
“ถึงไม่ใช่นางเอกแต่ฉันนี่แหละเป็นคนสร้างนางเอก”
“หา?”
“เพราะฉันเป็นนักเขียน” หล่อนเชิดหน้าประกาศด้วยความภูมิใจ

“เป็นคนที่จะมาเขียนเรื่องให้เขาเอาไปทำหนังน่ะสิ ถ้าฉันเขียนเรื่องนี้ไม่จบ
ก็ไม่มีนางเอกหน้าไหนได้เกิดทั้งนั้น”

ราตรีสะใจนักที่เห็นไอ้หนุ่มคนขับตาเซ่อที่บังอาจมาว่าหล่อนอายุ
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เกินถึงกับนิ่งตะลึง อ้าปากค้าง หล่อนขยับริมฝีปากยิ้ม แล้วเยื้องย่าง
ลงจากรถกระบะด้วยท่วงท่าราวนางพญาผู้กุมชะตานางเอกไว้ในมือ

หล่อนเดินตรงไปยังบ้านแฝดฝั่งสีขาวผลักประตูรั้วเตี้ยๆที่ทำจาก
วัสดุใส เดินขึ้นบันไดเจ็ดขั้นไปยังส่วนเทอเรซเล่นระดับริมสระว่ายน้ำตรง
ไปยังประตูบ้าน ซึ่งเป็นกระจกใสเช่นเดียวกับส่วนหน้าของบ้านทั้งหมด
ทำให้มองเข้าไปเห็นห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์สีขาว
ดูหรูหราสะอาดตา

หล่อนยื่นมือไปกดออดไฟฟ้าที่ติดอยู่ข้างประตู
ครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม
ไม่มีความเคลื่อนไหวไม่มีใครมาเปิดประตูให้สักคน
“ไม่มีใครอยู่หรือไงนะ?”
บรรณาธิการไม่ได้ให้กุญแจหล่อนมาเสียด้วย เพราะบอกว่าที่นี่มี

แม่บ้านดูแลและรอต้อนรับอยู่แล้ว
แล้วยายแม่บ้านที่ว่ามัวไปฉุยฉายอยู่ที่ไหน?
ไม่ว่าจะไปไหนหล่อนก็ไม่มีทางเลือกอะไรมากไปกว่าการนั่งรอ
ราตรีหงุดหงิด หมุนตัวกลับมานั่งลงบนเก้าอี้อาบแดดสีขาวตัวใหญ่

ริมสระว่ายน้ำกวาดตามองไปรอบๆ
บ้านสวยสุดจินตนาการก็จริง แต่อากาศเริ่มร้อนเมื่อดวงอาทิตย์

เหนือหัวทำมุมเอียงจากศีรษะไปไม่กี่องศา ตอนนี้ราตรีทั้งเหนื่อยทั้งเคล็ด
ขัดยอกไปทั้งตัว ขณะที่เตรียมจะหงายหลังนอนผลึ่งกับเก้าอี้ยาว ก็พลัน
เห็นความเคลื่อนไหวบางอย่างวูบผ่านทางหางตา

หล่อนหันขวับไปมองเมื่อรู้ว่าตนเองไม่ได้อยู่คนเดียวในบริเวณนี้
อย่างที่คิด

‘ความเคลื่อนไหว’ ที่ว่าเกิดขึ ้นบนระเบียงชั ้นสองของบ้านแฝด
ฝั่งสีเทา ซึ่งกั้นแยกเป็นสัดส่วนจากฝั่งนี้ด้วยประตูรั้วเตี้ยๆ ทำจากวัสดุใส
เช่นกัน ซึ่งหากประตูนี้ไม่เปิด ทางที่จะข้ามไปยังฝั่งนั้นได้ก็คือ ต้องว่าย
ผ่านสระว่ายน้ำ ซึ่งเชื่อมระหว่างบ้านแฝดทั้งสองหลัง หรือไม่ก็เดินอ้อมไป
ตามหาดทรายเท่านั้น
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ผู้ชายคนนั้นยืนเท้าแขนอยู่บนระเบียงที่ยื่นออกมาจากชั้นสอง
ถ้าไม่นับเหล่าดาราที่เห็นในโทรทัศน์ ราตรีไม่เคยเห็นผู้ชายคนไหน

ดูดีเท่านี้มาก่อนเลย!
เขายืนเปลือยท่อนบน อวดแผงกล้ามแน่นสวยบนแผ่นอกกว้าง

เอวของเขาสอบ และหน้าท้องแบนเป็นลอนหกมัดหรือที ่เร ียกกันว่า
ซิกซ์แพ็ก ส่วนท่อนล่างน่ะหรือ เพราะราวกั้นของระเบียงเป็นวัสดุใส
ทั้งหมดจึงทำให้ราตรีเห็นว่าเขานุ่งแค่ผ้าขนหนูผืนเดียว!

ผิวของชายหนุ ่มขาวจัดจนเป็นสีแดงอมชมพูเมื ่อต้องไอแดด
ใบหน้าหล่อเหลาตาคมคิ้วเข้มจมูกโด่งปากแดง

ดูเพอร์เฟกต์ไปทุกอย่าง ไม่มีแม้กระทั่งขนหน้าอกยุ่บยั่บ หรือขน
หน้าแข้งหยิกหย็องให้ระคายใจ

ถ้าหากมีใครมาบอกว่าเขาเป็นพระเอกหนังหรือพระเอกละคร
หล่อนก็คงจะเชื่อเป็นแน่แท้ไม่สิต่อให้บอกว่าเขาเป็น ‘เทพบุตร’หล่อนก็
ยังจะเชื่อเลย

ราตรีเผลอมองชายหนุ่มตาค้าง
และวินาทีนั้นเอง เขาก็หันมาเหมือนจะรู้ตัวว่าถูกมอง และสบตา

เข้ากับหล่อนอย่างจัง!
‘เทพบุตร’ ค้อมศีรษะทักทายหล่อน พร้อมกับที่ริมฝีปากได้รูป

ค่อยๆ ขยับเป็นรอยยิ้ม เผยให้เห็นฟันขาวราวกับในโฆษณายาสีฟัน ไม่สิ
ราวกับไข่มุกอัญมณีสุดโปรดของหล่อนเลย

และเขากำลังยิ้มให้หล่อน
รอยยิ้มนั้นทำให้ใบหน้าที่หล่อเหลาอยู่แล้วยิ่งดูเหมือนมีรังสีเปล่ง

ประกายเจิดจ้าจนราตรีตาพร่าพรายโลกท้ังโลกถกูปกคลมุด้วยหมอกขาว
วินาทีนั้น หล่อนก็รู ้สึกโคลงเคลง ก่อนจะวูบไปเหมือนพลัดตก

จากที่สูง
ตุบ
ราตรีคิดว่าหล่อนเผลอตกหลุมรักเข้าอย่างจังเสียแล้ว!
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สำหรับราตรี น่ีนับเป็นการตกหลมุรักคร้ังใหญ่ท่ีสดุในรอบทศวรรษ
ก็ว่าได้

หญิงสาวจำไม่ได้แล้วว่าหล่อนตกหลุมรักครั้งสุดท้ายเมื่อไร แต่
ไม่ใช่หลังจากที่อายุของหล่อนล่วงเลยเข้าสู่เลขสามอย่างแน่นอน

ถ้าไม่นับบรรดารูปดาราฝรั่งและเกาหลีที่ตัดออกมาจากนิตยสาร
แปะข้างฝาบ้าง ใส่กล่องบ้าง เพื่อเก็บไว้เป็นต้นแบบของพระเอกในนิยายที่
เขียนหล่อนก็ไม่เคยปิ๊งหนุ่มคนไหนมานานแล้ว

ทำไมน่ะหรือ
ก็รอบตัวหล่อนมันมีผู้ชายเสียที่ไหนกันล่ะ
มีคนบอกว่า วัยที่เราจะมีโอกาสได้เจอเพศตรงข้าม และมีโอกาส

หาแฟนได้มากที่สุดก็คือวัยเรียนและวัยทำงานตอนต้นแต่ราตรีผ่านพ้น
ทั้งสองช่วงมาแล้วโดยที่ไม่ได้อะไรติดไม้ติดมือมาเลย

สมัยที่หล่อนเป็นนิสิตคณะอักษรศาสตร์ ก็มีเด็กวิศวะแวะเวียนมา
จีบอยูห่ลายคน แต่ราตรีก็คิดแต่ว่าตัวเอง ‘สวยเลือกได้’ จึงเชิดใส่ไปทกุราย
ก็สมัยนั้นหล่อนทั้งสวยทั้งเก่ง หล่อนหาเงินได้เองจากการเขียนนิยายรวม
แล้วมากกว่าเงินเดือนเริ่มต้นของเด็กจบใหม่ด้วยซ้ำ ถ้าผู้ชายที่ยังแบมือ
ขอเงินพ่อแม่มาจีบเรื่องอะไรหล่อนจะสน

ราตรีตั้งมั่นว่า แฟนของหล่อน นอกจากต้องมีคุณสมบัติเหมือน
พระเอกในนิยายคือหล่อฉลาดสะอาดรวยแล้วก็ต้องเหยียบขี้ไก่ให้
ฝ่อด้วย

โชคร้ายที่คุณสมบัติทั ้งห้าประการไม่เคยมาครบในคนคนเดียว
ราตรีจึงยังครองความโสดเหนียวแน่นตลอดสี่ปีในมหาวิทยาลัย

โดยหารู้ไม่ว่าพอเรียนจบโอกาสทองของชีวิตก็ได้ผ่านไปเสียแล้ว
จริงอยู่ การก้าวออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปสู่โลกภายนอก สู่ชีวิต

การทำงานน่าจะเป็นการเริ่มต้นที่แท้จริงสำหรับทุกเรื่อง รวมถึงเรื่องความ
รัก แต่มันไม่ใช่สำหรับราตรี เพราะขณะที่เพื่อนๆ ของหล่อนพากันไป
สมัครงานตามบริษัทต่างๆ ราตรีไม่เคยไปยื่นใบสมัครที่ไหน เพราะอาชีพ
นักเขียนนิยายของหล่อนกำลังรุ่ง และนามปากกา ‘ราชาวดี’ กำลังเป็นที่
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รู้จัก หญิงสาวจึงเลือกที่จะนั่งเขียนนิยายอยู่กับบ้านแทนที่จะออกไปหา
งานทำ

ด้วยเหตุนี้ ขณะที่เพื่อนคนอื่นๆ ทยอยกันไปได้แฟนในที่ทำงาน
ทีละคนสองคน ราตรีกลับไม่เคยมีโอกาสได้ใกล้ชิดหนุม่ออฟฟิซ หรือพบปะ
หนุ ่มๆ ในแวดวงการทำงานอย่างใครๆ ผู ้ชายที ่หล่อนใกล้ชิดที ่สุด
ดูเหมือนจะมีอยู่เพียงคนเดียวคือเปเป้บรรณาธิการตุ้งติ้งของหล่อนเอง

ทีแรกราตรีก็ยังคงใจเย็น หล่อนเขียนนิยายรัก หล่อนเชื ่อใน
พรหมลิขิต เชื่อว่าถ้าเป็น ‘เนื้อคู่’ กันแล้ว ต่อให้นั่งรออยู่เฉยๆ กับบ้าน
พระพรหมท่านก็จะดลบันดาลชักพาให้ได้เจอกันอยู่ดี

แต่หล่อนอาจจะคิดผิด
วันเวลาช่างผ่านไปรวดเร็ว จากวันเป็นเดือน จากเดือนเป็นปี และ

จากปีก็เป็นสิบปีรู้ตัวอีกทีอายุของหล่อนก็ล่วงเลยเข้าเลขสามไปแล้ว
ถึงตอนนี้ ราตรีในวัยสามสิบสองปีรู้สึกเปล่าเปลี่ยวแทบตาย ทว่า

‘เนื้อคู่’ที่รอคอยก็ยังไม่ปรากฏตัวให้เจอสักที
จนกระทั่งวันนี้
วันที่ผู้ชายรูปหล่อกล้ามใหญ่คนนั้นกำลังส่งยิ้มให้หล่อน
เสน่ห์ของรอยยิ้มเขาทำเอาบรรดาดาราชายในรูปที่หล่อนเคยตัดใส่

กล่องสะสมไว้‘ตกกระป๋อง’ไปพร้อมกันทั้งหมด
มองแวบแรกหล่อนก็รูแ้ล้ว นอกจากจะเหมาะสมท่ีจะได้เป็นต้นแบบ

พระเอกในนิยายเรื่องนี้ของหล่อนแล้ว ราตรียังมีลางสังหรณ์ว่าเขายังมี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะเป็นพระเอกในชีวิตจริงของหล่อนด้วย


“คุณราชาวดีใช่ไหมคะ?”

เสียงนั้นดึงราตรีออกจากภวังค์สีชมพู
เมื่อหันกลับมา ก็พบผู้หญิงคนหนึ่งในชุดกระโปรงคาดผ้ากันเปื้อน

สีขาว ดูแล้วเหมือนยูนิฟอร์มแม่บ้านในโรงแรมหรู ยืนประสานมืออยู่ตรง
หน้า ราตรีต้องก้มหน้าเพ่ือมองฝ่ายน้ัน เพราะแม้หล่อนจะไม่ใช่คนตัวสงูนัก
แต่ร่างอ้วนปุ๊กของอีกฝ่ายก็ยังสูงแค่อกของหล่อน
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ผิวของหญิงสาวในชุดแม่บ้านคล้ำจัดอย่างคนที่อยู่ใกล้ทะเล ขับให้
ริมฝีปากที่ทาลิปสติกสีส้มนีออนอย่างที่เหล่าดาราทีวีกำลังนิยมโดดเด้ง
ออกมาสะดุดตา โดยเฉพาะเมื่ออีกฝ่ายยิ้มยิงฟัน โชว์ฟันขาวซี่โตๆ ครบ
ทุกซี่

“รอนานไหมคะ ดั๊นต้องขอโทษด้วยนะค้า ดั๊นนึกว่าคุณจะมากับ
เฟอร์รี ก็เลยไปรอรับ คงจะสวนกันพอดี อุ๊ย! ลืมแนะนำตัวไป ดั๊นชื่อ
โอลีฟ เป็นแม่บ้านประจำบ้านล้อมมุกค่า” ฝ่ายนั้นจีบปากจีบคอเมื่อเรียก
ชื่อตัวเองเป็นภาษาอังกฤษ ชื่อที่สวนกับรูปร่างไปคนละทาง โอลีฟเขาต้อง
ผอมๆสูงๆไม่ใช่เหรอ?

“สวัสดีค่ะเรียกตรีก็ได้”
ราตรีแนะนำตัวกลับไป แล้วอดไม่ได้ที่จะหันไปมองยังระเบียงบ้าน

แฝดอีกฝั่งอีกครั้ง ใจหล่อนฟีบแบนเมื่อพบว่าหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่ได้
อันตรธานไปเสียแล้ว

“คุณตรีมองหาอะไรเหรอค้า?”แม่บ้านชะเง้อคอสั้นๆมองตาม
“เอ้อ...ปละ...เปล่าค่ะ”
“ถ้างั้นก็เข้าบ้านกันเถอะค่ะ ดั๊นเตรียมน้ำมะตูมเย็นๆ เอาไว้รอ

ต้อนรับให้ชื่นใจแล้วค่ะ”
ราตรีมองแม่บ้านก้าวไปหยุดที่หน้าประตู หยิบคีย์การ์ดสีเงินมันวับ

เหมือนบัตรเครดิตออกมาเสียบเข้ากับช่องกุญแจ ไฟเขียวกะพริบวาบ
แล้วประตูกระจกใสในกรอบขาวก็เปิดกว้างออกต้อนรับ

“เชิญค่ะ”
หญิงสาวรู้สึกเหมือนเท้าไม่ติดพื้น เมื่อตั้งท่าจะก้าวเข้าไปในบ้านริม

หาดหลังงามที่หล่อนกำลังจะได้ครอบครองเป็นเจ้าของเพียงผู้เดียวเป็น
เวลาสองเดือนเต็ม

ยังไม่ทันได้ก้าวผ่านธรณีประตูเสียงหนึ่งก็ดังมาแต่ไกล
“คุณโอลีฟคะ หยิบกระเป๋าย่ามมีนลงมาจากรถแล้วใช่ไหมคะ มีน

หาแทบแย่เลย”
ราตรีชะงักหันไปมองทางต้นเสียงเห็นหญิงสาวหน้าใสใส่กางเกงยีน
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สั้นโชว์ช่วงขาเรียวยาวแบกเป้ใบใหญ่เดินผ่านรั้วเตี้ยเข้ามา
พอเห็นหล่อนฝ่ายนั้นก็ชะงักเช่นกัน
ดวงหน้าอ่อนใสนั้นราตรีจำได้แม่นยำ เป็นหน้าเดียวกับที่หล่อนเห็น

จากรปูในคอลัมน์สัมภาษณ์ในนิตยสารฉบับหน่ึง แม้ว่าจะไม่เคยเจอตัวจริง
แต่ราตรีก็มั่นใจ

ที่อยู่ตรงหน้าตอนนี้คือยายมีนานักเขียนคลื่นลูกใหม่!
ฝ่ายนั้นก็นิ่งงันไปเช่นกัน กะพริบตาปริบๆ มองหน้าหล่อน แล้วก็

เลื่อนลงมามองชุด มองชุดแล้วก็เลื่อนกลับขึ้นมามองหน้าอีกครั้ง มองไป
มองมาราวกับว่ากำลังประหลาดใจอย่างยิ่งยวด

“ที่แท้คุณก็คือคุณราชาวดี?”
“ใช่ส่วนเธอ?”
“มีนาค่ะ”มีนายกมือขึ้นไหว้ราตรีรับไหว้เสมออก
“เธอมาทำอะไรที่นี่?”
“มีนมาเขียนนิยายค่ะคณุราชาวดีก็มาเขียนนิยายเหมือนกันใช่ไหมคะ”
“ใช่ เธอพักที่ไหน แล้วรู้ได้ยังไงว่าฉันพักอยู่ที่นี่” หล่อนยังจับต้น

ชนปลายไม่ถูก
“บ.ก. ส่งมีนมาพักที่นี่ค่ะ แล้วก็เพิ่งรู้จากคุณโอลีฟเมื่อกี้นี้เองว่า

คุณราชาวดีก็จะมาพักที่นี่เหมือนกัน”
“หมายความว่า...”
ราตรีหันไปหาโอลีฟ แม่บ้านสาวร่างป้อมที ่ทำตาปริบๆ มอง

นักเขียนสองคนไปมาอยู่นานแล้วบอกซื่อๆว่า
“ก็คุณสองคนจะมาพักอยู่ที่นี่ด้วยกันไม่ใช่เหรอคะ ดั๊นได้รับแจ้งว่า

ให้เตรียมห้องนอนสองห้อง และสิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมสำหรับ
คุณราตรีกับคุณมีนาทั้งสองคนเลยค่ะ”

“อะไรนะ?!”
ราตรีเสียงสูงหันกลับมาที่มีนา
“น่ีแปลว่าฉันไม่ได้พักท่ีน่ีตามลำพัง แต่ต้องอยูร่่วมกับคนอ่ืนง้ันเหรอ?

ทำไมไม่เห็นมีใครบอกฉันก่อนเลยฉันไม่ถนัดพักร่วมกับใครนะ”
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เสียงสูงของราตรีทำเอามีนานิ่วหน้า รอยยิ้มในทีแรกเลือนไป คิ้ว
เรียวขมวดเข้าหากันเหมือนชักจะไม่พอใจ

“บ้านหลังตั้งใหญ่เราอยู่กันคนละห้องก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนี่คะยังไง
คุณก็นอนได้แค่ห้องเดียวอยู่แล้ว”

“แต่ปกติฉันไม่เคยอยู่ร่วมกับใคร” ราตรีเชิดหน้า “ฉันต้องใช้สมาธิ
ทำงาน”

“งั้นยิ่งดีเลยค่ะเพราะงานมีนก็ต้องใช้สมาธิเหมือนกัน”
เออ...น่ันสิ ลืมไปว่างานของหล่อนกับงานของเด็กน่ีก็คืองานประเภท

เดียวกัน
“ตกลงว่าเธอจะอยู่ที่นี่แน่ใช่ไหม” ราตรีส่งรังสีอำมหิตอย่างเปิดเผย

ให้หญิงสาวอายุน้อยกว่าที่ช่างกล้าต่อปากต่อคำกับหล่อน
“ค่ะคุณราชาวดีจะไปพักที่อื่นหรือคะ?”
เรื่องอะไรหล่อนจะต้องเสียเงินไปพักที่อื่น!
ที่สำคัญ ทำไมหล่อนจะต้องเป็นฝ่ายล่าถอย แล้วยกบ้านหลังงาม

ที่สวยที่สุดบนเกาะให้ยายมีนานอนตีพุงสบายไปคนเดียว ไหนจะเทพบุตร
รูปหล่อกล้ามโตที่พักอยู่อีกฝั่งของบ้านแฝดนั่นอีก จะปล่อยให้ยายมีนา
ชิงเอาไปเป็นพระเอกในนิยายของตัวได้ยังไง

คิดสะระตะโดยรวดเร็วแล้ว ราตรีก็เชิดหน้า ประกาศราวกับเป็น
เจ้าของบ้านว่า

“ก็ได้ฉันให้เธออยู่ด้วยก็ได้แต่บอกไว้ก่อนนะว่าฉันชอบความสงบ
ไม่ชอบอะไรที่มันอึกทึกครึกโครมจะทำอะไรก็ขอให้เกรงใจกันด้วย!”

แล้วหล่อนก็เชิดหน้า เดินผ่านโอลีฟนำเข้าบ้านไปเป็นคนแรก ทำ
เป็นไม่เห็นสีหน้าขุ่นเคืองของมีนา

ยายนักเขียนเด็กคงไม่ชอบหน้าหล่อนเป็นแน่ แต่ไม่เป็นไร เพราะ
หล่อนก็ไม่ชอบหน้าเด็กนั่นเหมือนกัน

คิดๆ ไป อยู่บ้านเดียวกันแบบนี้ก็ดี หล่อนจะได้ถือโอกาสสำแดง
เดชให้ยายมีนารู้ซะบ้างว่านักเขียนอย่างหล่อนเป็นตัวจริง ถ้าคิดจะเทียบ
รุ่นกันน่ะเหรอรอไปอีกสิบปีเถอะ!



ตั้งแต่ลืมตาดูโลกมายี่สิบสองปี มีนายังไม่เคยเห็นใครที่แปลก
ประหลาดเท่านักเขียนรุ่นพี่ที่มีนามปากกาว่า‘ราชาวดี’มาก่อนเลย

ตัวจริงของราชาวดีไม่มีอะไรเหมือนที่มีนาคิดไว้สักอย่าง ตรงข้าม
กับทุกสิ่งที่เธอเคยจินตนาการยามได้อ่านตัวหนังสืออันสละสลวยที่ฝ่ายนั้น
เขียน

ใช่ มีนาอ่านนิยายของอีกฝ่ายแทบทุกเล่ม ราชาวดีเป็นนักเขียนใน
ดวงใจที่มีนาชื่นชมมาตั้งแต่เด็ก พูดได้ว่าเป็นต้นแบบให้เธอดำเนินรอย
ตามมีความฝันจะเป็นนักเขียนมาจนปัจจุบัน

ใครจะรู้ว่าตัวจริงจะเป็นแบบนี้
แวบแรกที่มีนาเห็นฝ่ายนั้นใส่ชุดกระโปรงขาวยืนสวยสง่าอยู่บน

สปีดโบตยังไม่รู้ว่าเป็นใคร ก็อุตส่าห์คิดว่าจะใช้เป็นต้นแบบนางเอกนิยาย
เรื ่องใหม่ ถึงตอนนี ้น่าจะเปลี ่ยนให้เป็นนางร้ายเสียดีกว่า หรือไม่ก็
ถอดออกจากเรื่องไปเลย

มีนาได้แต่ส่ายหน้ากับตัวเองแล้วเดินเข้าบ้านไปบ้าง
ภายในตัวบ้านสองชั้นสีขาวดูสวยงามไม่ผิดจากข้างนอก ขณะนี้

๔
เต่านินจา
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มีนายืนอยูใ่นห้องรับแขกท่ีตกแต่งสไตล์โมเดิร์น เพดานสงูเปิดโล่งข้ึนไปถึง
ชั้นสอง พื้นปูกระเบื้องสีขาวเจาะลงไปแบบเล่นระดับ เป็นที่สำหรับวาง
โซฟาสีขาวรูปตัวยูขนาดใหญ่หันหน้าเข้าหาโทรทัศน์จอขนาดหกสิบนิ้วซึ่ง
เป็นเครื่องประดับอย่างเดียวในห้องที่เป็นสีดำ

ที่เชื่อมต่อจากห้องนั่งเล่นไปทางด้านขวามือคือห้องกินข้าว ซึ่งมีโต๊ะ
อาหารตัวยาวสีขาวขนาดแปดท่ีน่ังต้ังอยูก่ลางห้องส่วนด้านซ้ายคือห้องทำงาน
กว้างโล่ง ตั้งโต๊ะทำงานไว้กลางห้อง หันหน้าออกสู่ผนังที่เป็นกระจกใส
ทั้งบานมองออกไปเห็นทะเลสีฟ้าสดกว้างสุดสายตา

ห้องพักสำหรับมีนาและราชาวดีอยู่บนชั้นสอง มีให้เลือกสองห้อง
ตั้งอยู่คนละฝั่งของบ้าน ราชาวดีใช้ความอาวุโสเลือกห้องฝั่งซ้าย ซึ่งเป็น
มาสเตอร์เบดรูมห้องใหญ่กว่าระเบียงกว้างกว่าและอยู่ติดกับบ้านคู่แฝด
ฝั่งสีเทา

ส่วนมีนาเป็นคนง่ายๆ อยู่แล้ว จึงไม่ได้มีปัญหากับการได้ห้องนอน
เล็ก เธอแบกเป้เข้าไปวางในห้อง ซึ่งจะเป็นที่นอนของเธอตลอดเวลาสอง
เดือนต่อจากนี้ไปหญิงสาววางกระเป๋าแล้วทิ้งตัวลงบนเตียงสีขาวนุ่มยวบ
แสนสบาย

บ้านหลังนี้สวยเกินความคิดฝัน มีนานึกถึงคำบอกเล่าของแม่บ้าน
โอลีฟระหว่างน่ังรถมาท่ีน่ี ฝ่ายน้ันบอกว่าบ้านแฝดทรงโมเดิร์นหลังน้ี ออกแบบ
โดยสถาปนิกหนุ่มซึ ่งเป็นชาวเกาะไข่มุกโดยกำเนิด ตามคำว่าจ้างของ
อบต.ซึ่งตั้งใจจะสร้างไว้ใช้ถ่ายทำละคร

‘แล้วทำไมจะต้องเป็นบ้านแฝดด้วยคะ’  
‘เอ อันนี ้ดั ๊นก็ไม่ทราบเหมือนกัน เอาไว้คุณมีนาลองถามคน

ออกแบบดูสิคะ เขาพักอยู่บ้านแฝดติดกันกับเรานี่เอง ชื่อว่าคุณชาตรีค่ะ 
หล่อมากนะคะ ถ้าดั๊นยังไม่มีแฟน ก็คงจะเคลิ้มเหมือนกัน’ 

ถ้าเช่นนั้นไม่นานเธอก็คงจะได้เจอคุณชาตรีที่โอลีฟพูดถึง
มีนาคิด แล้วลุกจากเตียง เปิดประตูกระจกออกไปยืนสำรวจ

ระเบียง ซึ่งแคบแค่พอให้ออกไปยืนชมวิว ไม่สามารถตั้งชุดโต๊ะเก้าอี้แสน
สบายไว้นั่งจิบชาชมทะเลได้อย่างระเบียงห้องนอนใหญ่ที่ราชาวดีจับจอง
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เสียงโหวกเหวกดังมาจากด้านล่าง เรียกให้เธอชะโงกลงไปมอง
แล้วก็พบว่ารถบีเอ็มดับบลิวของราชาวดีที่โดยสารเฟอร์รีเที่ยวเดียวกับเธอ
ขับตามมาถึงแล้ว และหญิงสาวก็กำลังชี้นิ ้วกำกับให้คนขับรถชราและ
แม่บ้านโอลีฟช่วยกันขนข้าวของประดามีของหล่อนลงจากรถเป็นที่วุ่นวาย
เอิกเกริก จนมีนาไม่แน่ใจว่า ใครกันแน่ที่สมควรจะพูดว่า...‘ฉันไม่ชอบ
อะไรที่มันอึกทึกครึกโครม จะทำอะไรก็ขอให้เกรงใจกันด้วย’  

ข้าวของท่ีราชาวดีขนมาน้ันดมูากมายจนน่าอัศจรรย์คนขับและแม่บ้าน
ช่วยกันขนหลายรอบแล้วก็ยังไม่หมด จนมีนาที่ยืนเท้าคางมองจากข้างบน
ยังสงสัยว่าราชาวดีจะมาพักแค่ชั่วคราว หรือจะย้ายบ้านมาอยู่ถาวรเลยกัน
แน่

เท่าที่ยืนนับดูเล่นๆ นอกจากกระเป๋าลากใบใหญ่สองใบ กระเป๋า
สะพายใบโตอีกสาม ก็ยังมีกล่องและลังอีกหลายใบ มีทั ้งลังหนังสือ
นิตยสารและเสบียงอาหาร

ไม่เท่านั้น เธอยังเห็นคนขับรถเทียวขนแจกันขนาดใหญ่ กรอบรูป
ติดผนังแม้กระทั่งตู้ปลาสวยงามที่นายจ้างเอามาด้วยเข้าบ้าน

เหลือเชื่อเลยจริงๆให้ตายเถอะ
มีนาอดไม่ได้ท่ีจะหันมามองสัมภาระของตนเองท่ีวางกองในห้อง มีแค่่

เป้แบ็กแพ็กใบใหญ่กับย่ามใบเล็กๆ อีกใบบรรจุคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กที่จะ
ใช้ทำงานเท่านั้นเอง

เลิกสนใจความวุ่นวายด้านล่าง แล้วเริ่มต้นทำงานเสียทีดีกว่า เธอ
คิด แล้วเดินกลับเข้ามาในห้อง หยิบคอมพิวเตอร์เครื่องเล็กกะทัดรัดออก
จากกระเป๋าย่ามมาเปิด เชื่อมต่อเข้าอินเทอร์เน็ต ซึ่งเธอก็พบว่าบ้านหลังนี้
มีการติดต้ังระบบอินเทอร์เน็ตไร้สายเอาไว้เรียบร้อยแล้ว เป็นท่ีสะดวกสบาย
อย่างยิ่ง

นักเขียนสาวเริ่มค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเกาะไข่มุก การมีอินเทอร์เน็ต
ทำให้การหาข้อมูลสมัยนี้ง่ายแสนง่าย ไม่ต้องเข้าห้องสมุดค้นหาหนังสือ
ให้เหนื่อยแค่คีย์คำที่ต้องการเข้าไปข้อมูลมากมายก็มาปรากฏตรงหน้า

มีนาได้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเกาะไข่มุก รวมถึงข่าวต่างๆ ที่โด่งดัง
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เมื่อหกเดือนก่อนซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องที่รัฐบาลสั่งปิดจุดดำน้ำทั้งหมดรอบ
เกาะ แล้วเซฟข้อมลูเก็บไว้ในเคร่ือง เธอสนใจเร่ืองเก่ียวกับปะการังฟอกขาว
เป็นพิเศษ แต่ดเูหมือนจะไม่มีข้อมลูใดท่ีลงรายละเอียดในเร่ืองน้ีมากไปกว่า
ที่ว่ามัน‘ฟอกขาว’

คงต้องหาเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นเสียแล้วแต่ว่าจะเป็นที่ไหนกันล่ะ
แล้วไม่นานมีนาก็พบช่องทาง เมื่อเว็บไซต์หนึ่งบอกว่า มีศูนย์วิจัย

ทางทะเลมาตั้งบนเกาะไข่มุกเพื่อทำหน้าที่ศึกษาเรื่องนี้โดยเฉพาะเธอดาวน์
โหลดแผนที่มาดูแล้วก็พบว่ามันอยู่ไม่ไกลจากหาดมุกขาวเท่าไรนัก

ที่สำคัญ นอกจากจะวิจัยเรื ่องปะการังแล้ว ศูนย์วิจัยทางทะเล
แห่งนี้ยังร่วมมือกับตำรวจน้ำเพาะเลี้ยงเต่าทะเลเพื่อขยายพันธุ์ด้วย

มีนาสะดุดตาตั้งแต่อ่านเจอคำว่า‘เต่า’
ก็เต่าเป็นสัตว์ตัวโปรดของเธอนี่นา
ใครอาจจะชอบหมา ชอบแมว แต่ไม่รู้ทำไม มีนาจึงรักและเอ็นดู

สัตว์โลกท่ีมีช่ือว่า‘เต่า’มากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นเต่าบกเต่าทะเลเต่าญ่ีปุน่
เธอชอบหมด หากใครได้ไปเยือนห้องพักในคอนโดฯ ของมีนา ก็จะต้อง
อัศจรรย์ใจกับตุ๊กตาเต่าจำนวนมากที่เธอซื้อสะสมไว้หลายปี

ครั้งหนึ่ง เธอเคยมีสัตว์เลี้ยงเป็นเต่าตัวเล็กๆด้วยซ้ำแต่พอเห็นว่า
มันต้องอาศัยอยู่ในพื้นที่จำกัด แค่ตู้พลาสติกแคบๆ ไม่ได้ออกไปเห็น
เดือนเห็นตะวัน มีนาก็สงสารมันจนต้องเอาไปปล่อย กระนั้น หากได้ยิน
คำว่าเต่าทีไรมีนาจะต้องพุ่งเข้าใส่ทุกที

ครั้งนี้ก็เช่นกัน เต่าทำให้มีนาไม่อยากรอช้า ตัดสินใจว่า เดี๋ยวจะ
ออกไปเดินเล่นสำรวจโลเกชันที ่ชายหาด แล้วจะถือโอกาสเลยไปดูที ่
ศูนย์วิจัยทางทะเลนั่นเสียเลย


มีนาสะพายย่ามลงบันไดมาข้างล่างแล้วก็พบว่า ‘ผูร่้วมบ้าน’ของ
เธอกำลังวุ่นวายกับการย้ายเฟอร์นิเจอร์ในห้องทำงาน ซึ่งเป็นห้องกระจก
เปิดรับแสงแดดสว่างไสว

นักเขียนใหญ่กำลังกำกับให้ลุงคนขับรถและแม่บ้านโอลีฟช่วยกัน
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ย้ายตำแหน่งโต๊ะเขียนหนังสือให้เป็นไปตามหลักฮวงจุ้ย
“โต๊ะทำงานตั้งกลางห้องอย่างนั้นไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะ หลังเปิด

โล่งมันจะทำให้การงานไม่มั่นคง เดี๋ยวค่ะ! หันหลังไปหากระจกอย่างนั้น
ก็ไม่ได้ย้ายมาทางผนังด้านนี้ดีกว่า”

คนแก่กับแม่บ้านร่างป้อมจึงช่วยกันขนโต๊ะมาวางตรงที่ราชาวดีชี้
อย่างทุลักทุเลโดยให้เก้าอี้ทำงานหันหลังเข้าชิดผนังห้อง

“นั ่นแหละค่ะ ลุงคะ ช่วยเอากรอบรูปอันนั ้น...” ราตรีชี ้ไปยัง
ลังบรรจุรูปภาพที่อุตส่าห์ขนมาจากกรุงเทพฯ “อันที่เป็นรูปภูเขานั่นแหละ
ค่ะ เอาไปติดบนผนังหลังโต๊ะทำงานเลยนะคะ มีรูปภูเขาติดไว้จะทำให้
หนักแน่น มั่นคง ทำอะไรก็สำเร็จ ถ้าไม่มีรูปนี้ ตรีเขียนงานไม่ออกแน่ค่ะ
เลยต้องลงทุนขนมาจากกรุงเทพฯ”

มีนาหยุดยืนมองความวุ่นวายในห้องทำงานแล้วก็อดนึกสงสัยขึ้นมา
ไม่ได้

ราตรีเล่นโยกย้ายโต๊ะเก้าอ้ี แถมขนข้าวของตัวเองมาจัดวางเรียบร้อย
แบบนี้ เหมือนตั้งใจจะครอบครองห้องทำงานเป็นของตัวคนเดียว ทั้งที่
จริงแล้วมีนาเองก็ควรมีสิทธิ์ใช้ห้องได้เหมือนกัน ถ้าเธอพรวดพราดเข้าไป
บอกให้จัดห้องตามหลักฮวงจุ้ยในแบบของเธอบ้างฝ่ายนั้นจะว่ายังไงนะ?

แต่ก็ได้แค่คิดเล่นๆ มีนาพอรู้ว่าราชาวดีไม่ค่อยชอบหน้าเธอเท่าไร
และเธอเองก็ไม่อยากมีปัญหากับนักเขียนรุ่นพี่ร่วมอาชีพ จึงได้แต่ส่ายหัว
เดินเลี่ยงออกไปเงียบๆ ยังได้ยินเสียงราตรีอธิบายเรื่องการจัดของบนโต๊ะ
แว่วตามหลังมา

“เต่าคริสตัลนั ่นวางบนชั ้นหลังโต๊ะทำงานนะคะ เอาไว้กระตุ ้น
พลังงานด้านการสนับสนุนและความเจริญก้าวหน้า หน้าโต๊ะนั่นเป็นจุด
รับพลังงาน คุณโอลีฟช่วยหาแก้วน้ำใส่น้ำและหินเก๋ๆ มาวางประดับให้ตรี
หน่อยจะได้ดูดซับพลังงานที่ดี”

และอื่นๆ อีกยาวเหยียด มีนาได้แต่ส่ายหน้า เดินเลี่ยงออกไปจาก
บ้านอย่างเพลียๆ

เสียงรบกวนของราชาวดีหายไป เมื่อพ้นจากตัวบ้านออกมายืนริม
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สระว่ายน้ำมีนาสูดเอากลิ่นอายทะเลเข้าไปเต็มปอดบ่ายคล้อยแล้วแดด
ร่มลมตกเมื่อดวงอาทิตย์ย้ายไปอยู่ด้านหลังของเกาะ

มีนาเดินผ่านสระว่ายน้ำ ลงบันไดห้าขั้นที่เชื่อมลงไปสู่ชายหาดกว้าง
เธอกระโดดข้ามประตูรั้วเตี้ยแค่เข่า ไปยืนบนผืนทราย เม็ดทรายขาวนุ่ม
ละเอียดจนอดไม่ได้ที่จะถอดรองเท้าผ้าใบคู่ใจทิ้ง แล้วเดินย่ำทรายไป ให้
เท้าสัมผัสน้ำทะเลเป็นครั้งแรก ฟองคลื่นขาวๆ ไล่ขึ้นมาบนหลังเท้า แล้ว
ม้วนตัวกลับไปเหมือนจะยั่วเย้าเล่นเอาเถิดเจ้าล่อกับผู้มาเยือน

อันที่จริง นี่ก็นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เธอได้มาเที่ยวทะเล
ทางใต้ เพราะตั้งแต่เรียนจบจากมหาวิทยาลัย อย่างมากก็ไปได้แค่พัทยา
หรือไม่ก็หัวหิน ชะอำเท่านั้น เพราะเพื่อนๆ ที่เคยรวมกลุ่มกันเที่ยวก็มี
งานประจำกันหมดแล้ว จะลาพร้อมกันสักสี่ห้าวันเพื่อไปไหนไกลๆ ก็
แสนยากเย็น

เตะน้ำเล่นอยู่สักพัก มีนาก็หมุนตัวจะเดินกลับไปหยิบรองเท้าที่
ถอดทิ้งแต่พอหันไปก็ต้องชะงัก

ชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังวิดพื้นอยู่บนเสื่อแมตที่ปูไว้บนหาดทราย
ห่างจากบริเวณที่มีนาถอดรองเท้าทิ้งไว้ไปไม่เท่าไร

แค่เพียงแวบแรกที่เห็น ก็บอกได้เลยว่าเขาเป็นผู้ชายที่หน้าตาดีมาก
แถมรูปร่างยังเป็นนายแบบได้สบายๆ เขาใส่เพียงเสื้อกล้ามตัวเดียว โชว์
กล้ามหน้าอกและท่อนแขนใหญ่

ที่ทำให้มีนาแปลกใจก็คือเขามาวิดพื้นอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไม
เธอไม่เห็นในทีแรก

สงสัยเมื่อครู่จะมัวตื่นเต้นอยากสัมผัสน้ำทะเลมากไปหน่อย
มีนาเดินไปหยิบรองเท้า แล้วตั้งใจเดินเลี่ยงๆ เพื่อไม่ให้เป็นการ

รบกวนการออกกำลังกายของเขาทว่า
“สวัสดีครับ”
เขาร้องทักเมื่อมีนาเดินผ่านไปได้แค่ก้าวเดียว หญิงสาวหันกลับมา

เห็นเขาลุกขึ้นจากเสื่อแมต ก้าวเข้ามาหาเธอ ในระยะใกล้ กล้ามเนื้อของ
เขาช่างดูสมบูรณ์แบบเหมือนนายแบบนิตยสาร และใหญ่เสียจนทำให้มีนา
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ดูตัวเล็กไปเลย
“คุณเป็นนักเขียนที่มาอยู่บ้านนี้ใช่ไหมครับ?”
“ค่ะ”
“ผมอยู่บ้านติดกันครับหลังสีเทานั่น”
มีนาถึงบางอ้อ ผู้ชายรูปหล่อคนนี้นี่เองคือ ชาตรี ที่โอลีฟพูดถึง

ทีแรกที่แม่บ้านบอกว่าหล่อ มีนายังไม่คิดว่าเขาจะหล่อขนาดนี้ คิ้วเข้ม
ตาคม จมูกโด่ง ผิวของเขาขาวจัด ตัดกับริมฝีปากแดงอย่างที่ผู้หญิงก็ยัง
ต้องนึกอิจฉา

ไม่แปลกที่ชายหนุ่มรู้ว่าเธอเป็นนักเขียน ในเมื่อเขาเป็นคนออกแบบ
บ้านแฝดทั้งสองหลังเขาก็คงจะรู้ว่าใครเป็นคนที่จะมาพัก

“คุณมีนาหรือคุณราชาวดีครับ?”
“มีนาค่ะ”หล่อนตอบ“ใช่คุณชาตรีหรือเปล่าคะ?”
“เอ๊ะ! คุณรู้จักชื่อผม?” ยิ่งยิ้มเขาก็ยิ่งหล่อ โดยเฉพาะรอยบุ๋มตรง

กรามสองข้างที่ดูเหมือนลักยิ้มนั้นผู้ชายน้อยคนนักที่จะมี
“แม่บ้านเล่าให้ฟังค่ะว่าคุณเป็นคนออกแบบบ้านแฝด สวยมากเลย

นะคะ”
“ครับบ้านล้อมมุกผมออกแบบเอง”เขาหันกลับไปมองตัวบ้านพัก

ทรงโมเดิร์น กรุกระจกตลอดแนวด้านหน้าทั้งชั้นบนและชั้นล่าง ฝั่งหนึ่ง
ทาสีขาวล้วนอีกฝั่งเป็นสีเทาจากปูนเปลือย

แววตาเขาดูภาคภูมิใจ แต่กระนั้น เจ้าตัวกลับถอนใจและส่ายหน้า
ทำเสียงละห้อยนิดๆเมื่อบอกว่า

“สวยแต่ผมไม่เคยรู้สึกว่าเป็นบ้านเลยครับ”
“อ้าว”
ไม่เป็นบ้านแล้วจะเป็นอะไร?มีนาไม่เข้าใจ
“ก็บ้าน ถ้าไม่มีคนอยู่อาศัย ไม่มีรอยยิ้ม ไม่มีเสียงหัวเราะ จะ

เรียกว่าบ้านได้ยังไงเป็นได้ก็แค่สิ่งปลูกสร้างที่ไร้หัวใจเท่านั้นแหละครับ”
ใบหน้าหล่อเหลาเบือนกลับมาหาเธอแววตาจริงจัง
“คุณมีนาครับ”
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“เอ่อคะ?”
“ผมดีใจที่คุณมาอยู่เป็น‘หัวใจ’ของบ้านล้อมมุกนะครับ”
คนที่ถูกเรียกว่าเป็น ‘หัวใจ’ ของบ้านล้อมมุกถึงกับนิ่งอึ้ง อดคิด

ไม่ได้ว่าคารมเหลือร้ายอย่างนี้ ถ้าวันดีคืนดีเขาคิดจะลุกขึ้นมาเขียนนิยาย
เธอคงมีคู่แข่งที่น่ากลัวไม่ใช่เล่น

“ขอบคุณค่ะมีนขอตัวก่อนนะคะ”
มีนารีบพูด เมื ่อรู ้สึกเหมือนจะเผลอขำออกมากับความคิดของ

ตัวเอง
“ครับคุณคุยสนุกมากแล้วคงมีโอกาสได้คุยกันอีกนะครับ”
“ค่ะ” หญิงสาวหันหลังให้เขาทันเวลาพอดี ก่อนจะหลุดหัวเราะออก

มาแบบไม่มีเสียง คนอะไร ยังไม่ทันจะคุยกันสักกี่คำ ชมว่าเธอคุยสนุก
เสียแล้ว

คนพิลึก!
มีนาลองเหลียวกลับไปอีกครั้ง ก็เห็นฝ่ายนั้นยังคงยืนมองตามมา

ด้วยท่วงท่าเท่จับใจ มือหนึ่งล้วงกระเป๋ากางเกงวอร์ม อีกมือยกโบกมาให้
ถ้าตาไม่ฝาดมีนาเห็นว่าเขาขยิบตาให้เธอด้วย!

หญิงสาวรีบหันกลับแทบไม่ทัน นายชาตรีนี่หล่อก็หล่ออยู่หรอกนะ
ต้องยอมรับว่าทั้งหล่อ ทั้งหุ่นดีอย่างเขา ไปเป็นดาราได้สบาย แต่เธอยัง
รู้สึกทะแม่งๆชอบกล

ช่างเถอะไม่ใช่เรื่องของเธอ...
มีนาปัดความคิดนั้นทิ้ง เปลี่ยนใจไม่เดินเล่นชายหาดต่อ แต่ตรง

กลับไปยังตัวบ้านโดยไม่เหลียวมองหลังอีกเลย


ด้านหลังของบ้านแฝดด้านท่ีติดถนนคือพ้ืนท่ีโรงรถนอกจากบีเอ็ม
คันหรูของราชาวดีแล้ว ยังมีจักรยานคันหนึ่งจอดพิงผนังไว้ ซึ่งแม่บ้าน
โอลีฟบอกตอนที่มาถึงใหม่ๆว่า

‘ในโรงรถมีจักรยานนะคะคุณมีน ถ้าเบื่อๆ หรืออยากไปไหนใกล้ๆ 
ก็เอาไปแว้นเล่นได้เลย’ 
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แต่พอมีนาเดินเข้าไปใกล้ เห็นจักรยานที่โอลีฟบอกให้หล่อนเอาไป
‘แว้น’ชัดๆก็ต้องร้องหือ?

จักรยานสีเขียวสดท่ีจอดอยูด่ใูหม่เอ่ียมก็จริง แต่ว่ามันไม่ใช่จักรยาน
ธรรมดาที่มีนาคุ้นเคยมันเป็นจักรยานสองตอนแบบให้นั่งถีบสองคนและ
ตรงท้ายยังมีเบาะสำหรับซ้อนได้อีกหนึ่งคนด้วย!

คนซื้อคงจะตั้งใจเตรียมเอาไว้เป็นอุปกรณ์ประกอบฉาก ให้พระเอก
นางเอกขี่ถ่ายละครฉากโรแมนติกมากกว่า คงไม่หวังให้มีนาใช้ขี่กะหนุง-
กะหนิงกับราชาวดีแน่

นักเขียนสาวส่ายหัว แต่เอาก็เอา ในเมื่อไม่มีทางอื่นให้เลือก ไอ้เจ้า
จักรยานคันนี้คงไม่เลวร้ายนักหรอก

“ดีกว่าเดินละน่า”
เธอบอกตัวเอง แล้วลากเจ้าจักรยานสองตอนสีเขียวออกมาจาก

โรงรถ เหวี่ยงขายาวขึ้นคร่อมอาน แล้วปั่นออกไป เพิ่งรู้ว่าสิ่งที่ทำมาเพื่อ
สองคน พอมาขี่คนเดียวมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนัก เธอทรงตัวอย่างทุลักทุเล
เหมือนคนหัดขี่จักรยานใหม่ๆ น้ำหนักตอนหลังที่ไม่มีคนช่วยปั่น ถ่วงเสีย
จนโงนซ้ายเงนขวาอยู่หลายที

โชคดีที่ถนนสายเล็กโล่ง ไม่มีรถคันใหญ่ขับผ่านให้ต้องหวาดเสียว
แต่ก็โชคร้ายที ่ความน่ารักของจักรยานทำให้คนที ่พบเห็นหันมามอง
แล้วอมยิ้มไปตลอดทางที่เธอปั่นผ่านมีนาพยายามไม่สนใจ

และในที่สุดความพยายามก็พาเธอมาถึงศูนย์วิจัยทางทะเล
มีนาหักเลี้ยวผ่านรั้วสีขาว ที่มีป้ายชื่อศูนย์วิจัยฯ เห็นอาคารชั้น

เดียวสีขาวต้ังอยูริ่มชายหาดท่ีมีต้นไม้ริมทะเลข้ึนทึบเป็นแนวไปตลอด มีนา
สนใจต้นไม้ใหญ่รูปทรงแปลกที่ดูราวกับมันจะเลื้อยราบไปกับพื้นทราย
กิ่งใหญ่ๆยื่นเป็นแนวนอนดูเหมือนเปลน่าปีนขึ้นไปนั่งเล่น

‘ต้นกระทิง’ มีนาอ่านป้ายเล็กๆ ที ่ติดอยู ่กับลำต้นขณะที ่เธอ
ขี่จักรยานผ่าน

แต่ขณะที่กำลังชมความงามของแนวต้นกระทิงเพลินๆ ก็มีเสียง
ตะโกน
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“เฮ้ยมันอยู่นั่น!ไปจับมันมาเร็ว!”
คนสองสามคนโผล่พรวดออกมาตัดหน้าจักรยานมีนาในระยะกระช้ัน
เธอตกใจหักหลบไปอีกทาง และเพราะจักรยานสองตอนที่เดิมก็

ทรงตัวลำบากอยู่แล้ว พอเธอหักแฮนด์ไปทางซ้าย ตอนหลังของจักรยาน
กลับไม่ยอมไปด้วยทำให้มีนาเสียหลักพุ่งเข้าหาแนวต้นกระทิง

มีเสียงกรี๊ด แล้วตอนนั้นเองเธอก็รู้สึกว่าล้อจักรยานแล่นทับไปบน
อะไรบางอย่างเหมือนลูกระนาดถนนแต่ไม่ใช่...

ทันทีที่เห็นมันเต็มตา มีนาก็ร้องกรี๊ด ล้มโครมไปกับพื้นทรายข้าง
ทางทั้งคนทั้งจักรยาน มีนาไม่สนใจว่าตัวเองจะถลอกปอกเปิกตรงไหน
รีบคลานเข้าไปหาสิ่งที่เพิ่งขี่จักรยานทับไปสดๆร้อนๆ

มันคือเต่า
เต่าตัวใหญ่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นหัวกลมๆที่หดเข้าไปในกระดอง

ไม่ได้และขาที่มีลักษณะเหมือนใบพายบ่งบอกว่ามันคือ‘เต่าทะเล’
เธอขี่จักรยานทับเต่าทะเล!!
ตายไหม? คือคำแรกที่หญิงสาวถามตัวเอง หัวใจสั่นรัวด้วยความ

หวาดหวั่นทำอะไรไม่ถูกได้ยินเสียงใครบางคนร้องตะโกน...
“แว้ก!นินจาโดนรถทับใครก็ได้ช่วยที!”
มีนาและเจ้าของเสียงร้องต่างทำอะไรไม่ถูกพอกัน
กระทั่งผู้ชายคนหนึ่งวิ่งออกมาตามเสียง พอเห็นว่าเกิดอะไรขึ้น

เขาก็ถลาเข้ามาหาเต่าที่ถูกเรียกว่า‘นินจา’
“ถอยไป!”มือใหญ่ผลักมีนาและผู้หญิงอีกคนแทบกระเด็นไปคนละ

ทาง ก่อนจะอุ้มเจ้าเต่าตัวใหญ่ขึ้นอย่างคล่องแคล่ว เหมือนกับการอุ้มเต่า
เป็นสิ่งที่เขาทำอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน

ดวงตาในกรอบแว่นหนาตวัดมองมาที่มีนา ผู้หญิงคนนั้น และ
ผู้ชายอีกสองคนที่วิ่งมาสมทบ แม้ไม่มีคำพูด แต่มีนากลับตัวลีบเหมือน
โดนดุอย่างแรง

แต่นั่นก็ไม่เท่ากับที่เธอดุตัวเอง
ถ้าเต่าตัวนั้นเป็นอะไรไปเธอคงจะไม่ให้อภัยตัวเองเลย!



หลังขยับเต่าคริสตัลเสริมพลังบนชั้นหลังโต๊ะเขียนหนังสือให้
เข้าที่เป็นอย่างสุดท้าย ราตรีก็ถอยออกมามองรอบห้องทำงานที่จัดเสร็จ
เรียบร้อยถูกหลักฮวงจุ้ยทุกประการ นับเป็นการเริ่มต้นการทำงานได้อย่าง
สวยงามในวันนี้

ก็ไม่เคยได้ยินหรือเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่ง!
ดังนั้นการจัดห้องตามหลักฮวงจุ้ยก็นับเป็นส่วนหนึ่งของการทำงาน

เหมือนกัน ราตรียิ้มกับตัวเอง ก่อนจะบิดตัวไล่ความเมื่อยขบ หันซ้าย
หันขวา พลันสายตาก็มองผ่านผนังกระจกออกไปข้างนอก ราตรีชะงัก
เปลือกตาเบิกกว้าง ตะลึงกับภาพผู้ชายที่ยืนอยู่ริมสระว่ายน้ำทางฝั่งบ้าน
แฝดหลังติดกัน

หนุ่มหล่อคนที่ราตรีเห็นเมื่อแรกมาถึงยืนอยู่ตรงนั้น
ลำพังความหล่อเหลาของเขาก็ติดตาตรึงใจให้ถอนสายตาไม่ได้อยู่

แล้ว แต่นี่ เขายังสวมแค่กางเกงว่ายน้ำตัวเดียว เผยให้เห็นหุ่นสวยงาม
กล้ามท้องแน่นปึ้กราวกับนายแบบให้ดูเต็มตาเสียด้วย

“เป็นอะไรไปค้าคุณตรี” แม่บ้านโอลีฟขยับเข้ามา ชะเง้อคอสั้นๆ

๕ชายชาตรี
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ชะแง้มองตามสายตาหล่อนแล้วก็ร้อง
“อุ๊ยตายว้ายกรี๊ด นั่นไงคะคุณชาตรี สถาปนิกที่ออกแบบบ้านหลัง

นี้”
“ชาตรี?”ราตรีเคลิ้มยังไม่อาจละสายตาไปจากชายหนุ่มกล้ามใหญ่

ท่ีกำลังกระโจนจากขอบสระลงไปในน้ำด้วยท่วงท่าสวยงาม “หุน่สมชายชาตรี
จริงๆด้วย”

“คะ?คุณตรีว่าไงนะคะ”
ราตรีได้สติ
“อ๋อ เอ่อ ไม่มีอะไรค่ะ แค่บอกว่าชื่อชาตรี ฟังแล้วคล้ายๆ ราตรี

เลยนะคะราตรีชาตรีชาตรีราตรี”
“นั่นสินะคะแหมอย่างกับเนื้อคู่กันเลย”คุณแม่บ้านหัวเราะฮิฮะ
“ตายแล้วคุณโอลีฟพูดอะไรอย่างนั้นตรีเป็นผู้หญิงนะคะเสียหาย

หมด”ราตรีบิดตัวขวยเขิน
“ทำไมล่ะคะคุณชาตรีแกออกจะหล่อถ้าดั๊นไม่มีคนที่หมายปองอยู่

แล้ว ดั๊นก็คงจะเคลิ้มเหมือนกัน” ปากว่าอย่างนั้น แต่แม่บ้านทำท่าเคลิ้ม
ไปแล้ว

“งั้นตรีขอออกไปทักทายเพื่อนบ้านสักหน่อยนะคะ”
“อ๋อไปค่ะเดี๋ยวดั๊นจะแนะนำให้รู้จักเอง”
โอลีฟทำท่าจะเดินไปเปิดประตูแต่ราตรียกมือห้าม
“เดี๋ยวก่อนค่ะเอ่อตรีว่าตรีแต่งตัวไม่เหมาะสมนะคะ”
โอลีฟหันมากะพริบตาปริบๆมองชุดที่หญิงสาวสวมกระโปรงพลิ้ว

สีขาว ตัวที่ใส่เดินทางมาจากกรุงเทพฯ ผมเผ้ายุ่งเหยิงจากการจัดข้าวของ
เมื่อครู่

“ขอเวลาไปเปลี่ยนแป๊บนึง”
ไม่พูดพร่ำทำเพลงราตรีรีบหันกลับวิ่งขึ้นบันไดทีละสองขั้นหายไป

ชั้นสองหล่อนใช้เวลาแค่เพียงไม่ถึงสิบนาทีกลับลงมาใน ‘ชุดที่เหมาะสม’
ซึ่งทำให้โอลีฟที่ยืนรออยู่ที่ตีนบันไดอ้าปากค้าง

ที่หล่อนเลือกสวมเป็นชุดว่ายน้ำวันพีซสีส้มสด คลุมทับด้วยชุด
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กระโปรงตัวยาวแบบปล่อยโคร่งสีน้ำตาล พิมพ์ลายดอกกระจุ๋มกระจิ๋ม
ตรงชาย ซึ ่งยาวกรุยกรายลงมากรอมข้อเท้า โดยไม่ลืมสร้อยไข่มุก
เครื่องประดับประจำตัว คราวนี้หล่อนเลือกเส้นยาวบางๆ เหมาะสำหรับ
‘ใส่เล่นๆ ริมสระว่ายน้ำ’ ใบหน้าแต่งใหม่สดใส และผมยาวเซตเป็นลอน
อย่างดีทั้งหมดนี้ไม่เชื่อว่าใช้เวลาแค่สิบนาทีเท่านั้น

“ขอใส่ชุดว่ายน้ำนะคะดูสบายๆไม่เป็นทางการดี”
“เอ่อค่ะสบายๆ”
“งั้นก็ไปกันเถอะค่ะคุณโอลีฟ” หล่อนยกหมวกสานสีน้ำตาล ซึ่งปีก

กว้างจนแทบจะคลุมเผื่อไปถึงแม่บ้านโอลีฟได้ ขึ้นสวมศีรษะ แล้วก้าวนำ
ออกไป

“คุณชาตรีค้า!” แม่บ้านโอลีฟตะโกนเรียกชายหนุ่มที่เพิ่งว่ายไปถึง
ขอบสระฝั่งโน้น เสียงเรียกทำให้เขาหันมา ตาคมบนใบหน้าหล่อเหลา
เปียกน้ำพราวมองมายังราตรี แล้วริมฝีปากแดงสดตัดกับผิวขาวจัดก็ขยับ
เป็นรอยยิ้ม ก่อนที่เขาจะว่ายกลับมาด้วยท่าฟรีสไตล์ จ้วงแค่ไม่กี่ครั้งก็มา
เกาะขอบสระตรงที่ราตรียืนอยู่

ตาเขามองหล่อนแต่ปากทักโอลีฟก่อน
“สวัสดีครับคุณโอลีฟวันนี้สวยจัง”
แม่บ้านหัวเราะคิกคัก ก้มลงตีเผียะที่ต้นแขนใหญ่ของคนที่อยู่ใน

สระ
“แหม คุณชาตรีก็ ปากหวานทุกที อย่ามาเสียเวลาจีบดั๊นเลยค่ะ

ดั๊นไม่เคลิ้มหรอกเพราะว่าหัวใจดั๊นมีเจ้าของแล้ว”
ชาตรีหัวเราะฟันของเขาขาวเรียงเป็นระเบียบราวกับไข่มุกจริงๆ
“อ้อ ดั๊นมีคนมาแนะนำให้รู ้จักด้วยค่า” แม่บ้านผายมือมาทาง

ราชาวดี “นี่คุณราตรี นามปากกาว่าราชาวดี เป็นนักเขียนที่จะมาเขียน
นิยายให้เกาะไข่มุกไงค้า”

ชาตรีเปลี่ยนยิ้มนั้นมาให้ราตรีตาสบตาทำเอาราตรีใจสั่นหวั่นไหว
“สวัสดีครับคุณราตรี”
“เอ่อสวัสดีค่ะขึ้นมาคุยข้างบนดีกว่ามั้ยคะถ้าไม่รังเกียจ”
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“ผมใส่แต่กางเกงว่ายน้ำไม่ถือนะครับ”
“ไม่ถือค่ะ!”ทั้งราตรีและแม่บ้านพูดพร้อมกัน
ชาตรีเหวี ่ยงตัวปีนบันไดขอบสระขึ ้นมา เรือนร่างแน่นไปด้วย

มัดกล้ามมีหยดน้ำเกาะพราวทำเอาราตรีหน้าร้อนฉ่า โดยเฉพาะเมื่อมือขาว
ทว่าฝ่ามือแดงจัดยื่นมาตรงหน้า

“ยินดีต้อนรับสู่เกาะไข่มุกครับคุณราชาวดี”
“ยินดีค่ะ”หล่อนยื่นมือไปสัมผัสมือเขาแล้วก็เหมือนกับจะลอยได้
“หวังว่าจะชอบบ้านนะครับ”
“บ้านสวยมากค่ะตรีชอบมากๆเลย”
“สวย” เขาหันมองตัวบ้าน แล้วถอนใจ “แต่ยังเรียกว่าบ้านไม่ได้

หรอกครับ เพราะบ้านที่ไม่มีคนอยู่ก็เป็นได้แค่สิ ่งปลูกสร้างที่ไร้หัวใจ
เท่านั้น”

ราตรีตะลึงงัน
“คุณตรีครับ”
“เอ่อคะ?”
“ผมดีใจมากนะครับ ที่คุณตรีมาอยู่ที่นี่ มาอยู่เป็น ‘หัวใจ’ ให้บ้าน

ล้อมมุกนะครับ”
ราวกับมีแสงสว่างวาบขึ้นในหัวสมองของราตรี ทำเอาตาพร่าเลือน

ร่างกายเบาหวิวเหมือนจะลอยขึ้นในอากาศ
แน่แล้วราตรีมั่นใจว่าหล่อนเจอแล้ว!
ผู้ชายแบบนี้แหละที่หล่อนตามหา เขาเหมาะสมไม่เพียงแค่เป็น

พระเอกนิยายเรื่องใหม่ แต่ถ้านักเขียนนิยายอย่างหล่อนจะมีแฟนสักคน
ก็ต้องเป็นคนที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งและคมคายแบบชาตรีนี่แหละ!


มีนามองมือหนาของผู้ชายหน้าขรึมใส่แว่น จับเข็มฉีดยาฉีดเข้า
ที่กล้ามเนื้อขาของเต่าทะเลตัวนั้นอย่างเบามือ เจ้าหน้าที่ดูแลบ่อเต่าสองคน
และนักวิจัยสาวห้าวอีกหนึ่งคนยืนดูห่างออกมาเงียบๆมีเพียงมีนาเท่านั้นที่
ร้อนใจเข้าไปชะเง้อชะแง้อยู่เบื้องหลังของเขาพร้อมกับยิงคำถามไม่หยุด
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‘นั่นยาอะไรเหรอคะ?’  
‘แล้วมันเป็นอะไรมากหรือเปล่า?’  
‘ขาหลังมันทำไมถึงเป็นแผลเหวอะหวะอย่างนั้น’  
‘เพราะฉันทับมันเมื่อกี้หรือเปล่าคะ?’  
เขาไม่ตอบอะไรเธอสักคำ ทำเหมือนไม่ได้ยิน กระทั่งตรวจดูอาการ

ของเต่าทะเลช่ือนินจาจนแน่ใจแล้ว เขาก็อุม้มันข้ึน จะเอาไปปล่อยคืนลงบ่อ
แต่พอหันกลับมาเจอเธอที่ยืนประกบติด เขาก็ผงะอย่างแรงจนแว่นตา
เลื ่อนตกลงมาจากดั้งจมูก รีบประคองเต่าที ่อุ ้มอยู่ถอยหนีในลักษณะ
ปกป้อง

“คุณถอยไปหน่อยได้ไหมเต่าจะตกใจหมด”
นั่นคือประโยคแรกที่เขาพูดกับเธอ มีนาหน้าเจื่อน รีบขยับถอยไป

สามก้าว ทั้งท่าทางและคำพูดของเขาทำเอาเธอรู้สึกเหมือนเป็นตัวอันตราย
ก็ไม่ปาน

“ขอโทษค่ะ”
ชายหนุ่มเอาเจ้าเต่าชื่อนินจาไปปล่อยลงในบ่อไฟเบอร์กลาสทรง

กลมขนาดใหญ่ก่อนจะหันกลับมาใช้นิ้วชี้ดันแว่นกลับไปบนดั้งจมูกมอง
เลยมีนาไปพูดเสียงขรึมกับคนของเขา

“ทำไมนินจาถึงหลุดจากบ่อไปได้”
เสียงนั้นไม่ได้คุกคาม แต่ทุ้มต่ำฟังดูจริงจังเสียจนทำให้คนทั้งสาม

ก้มหน้างุด
“เขียนรายงานมาด้วย”
“แล้วตกลงมันเป็นอะไรมากหรือเปล่าคะ ทำไมถึงลอยนิ ่งไม่

ขยับเขยื้อนอย่างนั้นล่ะ แล้ว?” มีนาคงจะยิงไปอีกหลายคำถามเป็นแน่
ถ้าไม่เห็นดวงตาหลังกระจกแว่นใสหันมามองอย่างสงสัย แล้วถามคำถาม
ที่คงจะเพิ่งนึกได้ว่าควรถามเธอตั้งนานแล้ว

“คุณเป็นใคร?”
“ฉัน”
น่ันสิจะบอกว่าเป็นใครดีระหว่างมีนากำลังคิดนักวิจัยสาวมาดทอม
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ก็ถือโอกาสชิ่งหนี
“งั้นกุ้งขอตัวไปทำงานก่อนนะฮะอาจารย์ กุ้งดองตัวอย่างปลาค้าง

ไว้” ว่าแล้วเจ้าตัวก็รีบแวบไปอย่างเร็ว พร้อมคนงานชายอีกสองคนที่ตาม
ไปติดๆ

ทิ้งให้มีนายืนเผชิญหน้าคนที่ถูกเรียกว่า‘อาจารย์’เพียงลำพัง
“ฉันชื่อมีนาฉันเป็นเฮ้อช่างมันเถอะค่ะตกลงว่าเต่าตัวเมื่อกี้มัน

เป็นอะไรทำไมขามันถึงเป็นแผลอย่างนั้น?”
“โดนอวน”
“คะ?”
เขาตอบสั้นเสียจนมีนาจับต้นชนปลายไม่ถูก
“โดนอวน?หมายถึงว่ามีชาวประมงพยายามจะจับมันเหรอ”
เขาทำหน้าหงุดหงิด เหมือนกับว่าเธอเป็นคนเข้าใจอะไรยากเย็น

ไม่ใช่เป็นเพราะตนเองที่พูดน้อยเสียจนคนฟังไม่รู้เรื่อง
“ขาหลังมันไปติดอวนเก่าที่คนทิ้งลงทะเลเลยบาดเจ็บ”
“ตายจริง แล้วฉันก็ยังขี่รถทับมันซ้ำอีก” มีนาคราง ยิ่งสะเทือนใจ

เมื่อชะเง้อมองเข้าไปในบ่อ เห็นนินจาลอยนิ่งอยู่บนผิวน้ำ ไม่ว่าย ไม่
ขยับเขยื้อน

“ให้ฉันทำอะไรได้บ้างคะ ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการรักษา จะให้ฉันช่วย
รับผิดชอบก็”

“ไม่เป็นไร”
“แต่ว่าฉันอยากช่วยจริงๆ เพราะฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มันเจ็บ

หนักขึ้นถ้าไม่ใช่เรื่องเงินก็ให้ฉันได้ทำอย่างอื่นก็”
“ไม่ต้อง”
ไม่ว่าเธอจะเสนออะไรไป เขาก็เพียงตอบมาสั้นๆ ด้วยน้ำเสียงนิ่งๆ

ไร้อารมณ์จนมีนาเดาเจตนาไม่ออกเธอก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรต่อ
ช่วงเวลาแห่งความเงียบอันน่าอึดอัดนั่นเอง อีกเสียงหนึ่งก็ดังแทรก

ขึ้นมา
“สวัสดีครับอาจารย์พชรกำลังมีแขกอยู่หรือครับ?”
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คู่สนทนาของมีนาหันมามองข้ามศีรษะเธอไปยังผู้มาใหม่ แล้วก็เผย
ยิ้มเป็นยิ้มแรกที่มีนาได้เห็นจากเขาซึ่งแน่นอนว่าไม่ใช่ยิ้มสำหรับเธอ

“อ้าวหมวดเรียวกลับมาที่เกาะตั้งแต่เมื่อไหร่?”
ชื่อที่ออกจากปากเขาทำให้มีนารีบหันกลับไปมองบ้าง เห็นว่าคนที่

กำลังเดินยิ้มเข้ามาคือนายตำรวจน้ำที่เธอเจอบนเรือนั่นเอง
“คุณมีนา?”เขาเลิกคิ้วเข้มหนาร้องทักอย่างประหลาดใจ
“หมวดเรียว?”
พชรไม่ได้พูดอะไร แต่มองสองคนกลับไปกลับมาอย่างคาดไม่ถึงว่า

จะรู้จักกัน
“คุณมีนามาทำอะไรที่นี่ครับ?”
“ฉันเอ่อฉัน”
มีนากำลังนึกคำพูด ผู้ชายอีกคนที่พูดน้อยจนแทบต้องคาดคั้นเมื่อ

ครู่ ก็กลับพูดคล่องขึ้นมาเสียเฉยๆ ยามหันไปอธิบายกับหมวดเรียวด้วย
เสียงขรึม

“ผู้หญิงคนนี้เขาขี่จักรยานทับเต่าผม”
“หา?”
“นินจาขาหลังเจ็บผมเพิ่งได้มาเมื่อวานไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่า”
ไม่รู้จะรอดหรือเปล่า?!
มีนาถึงกับซวนเซ สายตาสองคู่ของผู้ชายสองคนที่พร้อมใจกันจ้อง

มา ทำเอาเธอรู ้สึกเหมือนถูกประณาม ไม่ต่างกับการถูกยกนิ้วชี ้หน้า
ประจานว่าเป็นฆาตกร ทำร้ายสัตว์อนุรักษ์หายาก ช่างใจยักษ์ใจมารไม่ผิด
กับพวกขับรถชนหมาข้างถนนที่เธอเคยก่นด่า เธอมันไม่สมควรได้รับการ
ให้อภัย แม้แต่โอกาสแก้ตัวสักน้อยนิดด้วยการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
รักษาเจ้าเต่าเธอก็ยังไม่ควรได้รับ!

มีนาไม่เคยทำอะไรผิดแล้วรู้สึกย่ำแย่ขนาดนี้มาก่อนเลย
“ฉัน...ไม่ได้ตั้งใจ”
น้ำตาหยดหนึ่งไหลลงมาตามแก้ม
เจ้าตัวตกตะลึง รีบยกมือตะครุบใบหน้า นี่เธอเผลอร้องไห้ต่อหน้า
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ผู้ชายที่นับว่าแปลกหน้าถึงสองคนได้ยังไงกัน!
หญิงสาวรู ้ตัวก็รีบหมุนตัวกลับ แล้ววิ ่งหนีสุดชีวิตด้วยความ

อับอาย!
เสียงฝีเท้าหนักๆวิ่งตามมาด้านหลังมีนาไม่สนใจก้มหน้าก้มตาวิ่ง

มาถึงจักรยานสองตอนท่ีล้มเค้เก้อยูต่รง ‘จดุเกิดเหต’ุ พยายามยกมันต้ังข้ึน
ทว่าเรี่ยวแรงไม่รู้หายไปไหนหมด ในที่สุดก็ต้องปล่อยจักรยาน เข่าอ่อน
นั่งแปะลงกับพื้น

“คุณมีนา เป็นอะไรไป?” เสียงนั้นทำให้รู ้ว่าคนที่วิ ่งตามมาก็คือ
หมวดเรียว“เอ๊ะ!เข่าคุณเป็นแผลนี่”

มีนาก้มมองตามสายตาเขา เพิ่งเห็นว่าที่หัวเข่ามีแผลถลอกขนาด
ใหญ่จากจักรยานล้ม เลือดไหลซิบแต่ที่เธอเข่าอ่อนไม่ใช่เพราะแผลหรอก
เธอไม่รู้สึกอะไรกับแผลเลยแต่เป็นเพราะ

“ฉันทับเต่า”
หมวดเรียวท่ีย่อตัวลงมาดหัูวเข่าของเธอชะงัก หันมามองหน้าเธองงๆ
“ฉันมันแย่ฉันสมควรตกนรก”
เรียวทำหน้าประหลาดๆ ก่อนจะระเบิดเสียงหัวเราะออกมาอย่าง

ไม่มีปี่มีขลุ่ย
“โอ๊ย อย่าคิดมากไปหน่อยเลยน่า มันก็ยังไม่ได้ตายเสียหน่อยนี่

คุณ”เขาพยายามหยุดหัวเราะอย่างยากลำบาก
“แต่...อาจารย์คนเมื่อกี้เค้า...”
“อาจารย์พชร เค้าเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล วันๆ คุยกับปลา

มากกว่าคุยกับคน ก็เลยดูเหมือนดุไปอย่างนั้นเอง ที่จริงแล้วไม่มีอะไร
หรอก”

“จริงหรือ?”เธอยังไม่อยากเชื่อแต่เรียวพยักหน้าหนักแน่น
“คุณลองหาเรื่องคุยให้ถูกคอสิเผลอๆจะหาปุ่มสตอปไม่เจอ”
นึกภาพไม่ออกเลยว่าผู้ชายคนนั้นจะพูดอะไรยาวๆ และเป็นมิตรได้

ขนาดหมวดเรียว แม้หนวดเคราจะเขียวครึ้ม ตัวดำ ก็ยังดูไม่น่ากริ่งเกรง
เท่าเวลาที่ต้องเผชิญหน้ากับอาจารย์พชรนั่นเลย เขาพูดน้อยเสียจนเดา



   55ร่มแก้ว

ไม่ถกูว่าอารมณ์เป็นอย่างไร หน้าเขาก็เฉยน่ิงเสียจนไม่รูว่้าเขาเกลียดหรือชอบ
“แล้วนี่จักรยานอะไรของคุณ”
เรียวมองจักรยานสองตอนของเธอ ก่อนจะหันมามองเข่ามีนา แล้ว

ส่ายหน้า
“เข่าเจ็บอย่างนี้คงขี่ไม่ไหวแล้วมั้ง ไปเถอะคุณพักอยู่หาดไหนผม

ไปส่ง”
มีนาไม่ได้ดื้อดึงเมื่อเขาช่วยหิ้วปีกให้ลุกขึ้นยืน เธอหันมองซ้าย

มองขวา
“ไหนล่ะคะรถหมวด”
“โน่น”
เขาชี้ไป ไม่ใช่ที่รถ แต่ชี้ออกไปทางชายหาด เรือยางสีน้ำเงินจอด

อยู่ตรงนั้น
ชายหนุ่มประคองเธอไปขึ้นเรือ ระหว่างนั่งรอให้ตำรวจน้ำหนุ่ม

จัดการกับเชือกที่ผูกเรือและติดเครื่องมีนาก็เอ่ยถามอย่างอดไม่ได้
“อาจารย์พชรคนนั้นเขาเป็นใครเหรอ?”
“ดอกเตอร์พชรเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางทะเล หัวหน้าทีมที่มาทำ

วิจัยเรื่องปะการังฟอกขาวที่นี่ไง บนเกาะนี้ไม่มีใครรู้เรื่องปะการังฟอกขาว
ได้ดีเท่าเขาแล้วละ”

คำตอบนั้นทำเอามีนาแทบจะเป็นลม ดูท่าเธอจะจุดไต้ตำตอเข้าให้
เสียแล้วสิ

อาจารย์หนุ่มหน้านิ่งคนนั้นเอง แหล่งข้อมูลที่กำลังตามหาเพื่อนำไป
เขียนนิยาย

เธอเล่นไปสร้างความประทับใจเอาไว้แบบนั้นแล้ว จะกล้าไปเผชิญ
หน้าเขาอีกได้อย่างไรกัน

มีนาได้แต่ลอบถอนใจเฮือกใหญ่ รู้สึกตีบตื้อชนิดที่ว่าเย็นนี้คงจะ
กินข้าวไม่ลงเลยทีเดียว
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ชาตรีชวนหล่อนดินเนอร์!
นั ่นคือสาเหตุที ่ราตรีกำลังง ่วนรื ้อค้นชุดมากมายที ่ขนมาจาก

กรุงเทพฯ ออกมาเลือกใส่จนกระจัดกระจายเต็มห้อง ในที่สุดก็เลือกได้
อีฟนิงปาร์ตี้เดรสสีเขียวหัวเป็ดตัดตามแบบดิออร์

หล่อนเสียเวลาเลือกสร้อยไข่มุกจากหีบสมบัติที่ขนมาอยู่นาน ว่า
แบบไหนจะเหมาะกับงานเลี้ยงต้อนรับริมสระว่ายน้ำ ในที่สุดก็ได้สร้อยมุก
ติดคอแบบโชคเกอร์

ใครอาจจะแปลกใจว่าทำไมราตรีถึงขนชุดเดรสและเครื่องประดับ
เหล่านี้มาเที่ยวทะเล ที่จริงก็เป็นเพราะว่าชุดสวยเหล่านี้หล่อนเอาไว้ใช้ใส่
เวลาเขียนนิยายเป็นปกติอยู่แล้ว เพื่อช่วยสร้างอารมณ์สุนทรีย์ เพิ่มความ
ลื่นไหลให้งานเขียน

และก็ไม่เสียแรง อุตส่าห์ขนมาก็ได้ใช้คุ้มค่าจริงๆ ในวัตถุประสงค์
พิเศษเสียด้วย

ราตรียืนสำรวจตัวเองหน้ากระจก ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าผู้หญิงที่เห็น
จากเงาสะท้อนช่างสวยสดใส แววตาเป็นประกายเห็นถึงความตื่นเต้น
ดูเหมือนเด็กวัยรุ่นที่เพิ่งจะมีนัดเดตครั้งแรก

นี่ใช่ไหม ที่เขาว่าคนมีความรักมักจะเด็กลง นี่ถ้าบอกว่าหญิงสาว
ในกระจกอายุแค่ยี่สิบสองก็คงไม่มีใครเถียง

ใครจะคิดจากที่นึกว่าจะหมดหวังแล้วหล่อนจะได้มาเจอเนื้อคู่ที่นี่
คิดไม่ผิดจริงๆที่รับปากบ.ก.เดินทางมาเกาะไข่มุก
ราตรีเดินเยื้องกรายลงมาข้างล่างทันทีที่เปิดประตูออกไปยังริมสระ

ว่ายน้ำ ชาตรีที่ยืนอยู่ใกล้เตาปิ้งย่างอาหารทะเลกับแม่บ้านโอลีฟก็หันกลับ
มาและมองนิ่งราวกับตะลึงในความสวยของหล่อน

ราตรียิ้มขวยเขินและก้าวตรงเข้าไปหาเขา
“แล้วไหนคุณตรีล่ะครับ”เขาชะเง้อมองหาไปด้านหลังของหล่อน
“เอ่อตรีอยู่นี่ไงคะ”หล่อนชี้ตัวเองอย่างพาซื่อ
“อ้าวผมคิดว่านางฟ้าเสียอีก”
“แหม คุณชาตรีก็” หล่อนปิดปากหัวเราะคิกคัก “ไม่ต้องมาหลอก
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ให้ตรีดีใจหรอกค่ะอย่างคุณชาตรีคงมีสาวๆสวยๆให้มองเยอะแยะไป”
“สวยๆ ผมเห็นจนเบื่อครับ เลยไม่รู้สึกอะไร” เขายักไหล่ เบ้ปาก

นิดๆ ทำท่าเหมือนทั้งเบื่อ ทั้งเอียน ทั้งระอา “แต่ที่มีเสน่ห์ต่างหากครับ
ที่หายาก”

ดวงตากรุ้มกริ่มมองหล่อนแน่วนิ่ง แล้วเขาก็ยื่นมือออกมาตรงหน้า
ราวกับจะบอกว่าใครคือคนมีเสน่ห์ที่เขาพูดถึง

“ให้เกียรติลงไปเดินเล่นชายหาดกับผมนะครับ”
“ได้สิคะเดี๋ยวกลับมานะคะคุณโอลีฟ”
ราตรีหันไปบอกแม่บ้านท่ียืนย้ิมแฉ่ง แล้วเดินลงบันไดริมสระว่ายน้ำ

ลงไปยังชายหาดกว้าง
ท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเข้ม เห็นแนวเมฆเป็นชั้นๆ ยามตะวันใกล้จะตกดิน

เสียดายที่มันไปตกอีกด้านของเกาะหล่อนจึงไม่ได้เห็น แต่ก็ไม่เป็นไร แค่
ได้เดินเคียงไปกับหนุ่มหล่อกล้ามใหญ่มีเขาคอยประคองก็แสนวิเศษแล้ว

แม้กระทั่งรองเท้าส้นสูงที่ใส่อยู่ซึ่งคอยจะปักลงไปในทรายทุกก้าวที่
เดินก็ยังไม่ถือเป็นอุปสรรคเลย

“เมื่อกี้คุณชาตรีบอกว่า ชอบผู้หญิงมีเสน่ห์ ตรีสงสัยจังว่าต้อง
เป็นยังไงถึงจะเรียกว่ามีเสน่ห์สำหรับคุณชาตรี”

“ผมชอบผู้หญิงเก่งครับ”เขาตอบทันทีโดยไม่ต้องคิด
“ต้องเก่งแค่ไหนกันคะ”
ราตรีถามทั้งที่แน่ใจว่าถ้าพูดถึงผู้หญิงเก่งหล่อนก็คือหนึ่งในตองอู

เหมือนกันโดยเฉพาะในวงการนิยาย
“เก่งสักครึ่งของคุณตรีก็พอแล้วครับ”
“แหมรู้ได้ไงกันคะว่าตรีเก่ง”หล่อนทำท่าขวยเขิน
เขาหยุดเดิน แล้วหันกลับมายืนเผชิญหน้ากับหล่อน สายตาที่จ้อง

มาทำเอาแทบละลาย
“ในเมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วผมก็อยากจะขอสารภาพ”
มีแวบหนึ่งที่ราตรีเผลอคิดไปว่าเขาจะสารภาพรัก ก่อนจะรีบติด

เบรกเตือนตัวเองว่ามันจะเร็วไปหน่อย
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“ผมจะสารภาพว่า ผมไม่ได้เพ่ิงรูจั้กคณุตรีนะครับ ผมรูจั้ก ‘ราชาวดี’
มาตั้งนานแล้ว”

แล้วสิ่งที่เขาสารภาพต่อมาก็ทำให้ราตรีอึ้ง ตะลึง และใจเต้นแรง
ไม่น้อยไปกว่าการถูกสารภาพรักเท่าไรเลย

“ผมเป็นแฟนนิยายของราชาวดีครับ”



