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คร้ันเม่ือหญิงสาวทำใจกับผลลัพธที่คาดไวไดแลว เธอจึง
กาวเทาออกจากหลืบเงามืดที่ใชกำบังรางแลวเดินมุงหนาไปตามทาง
สลัวที่ทอดยาวนำเธอไปหยุดอยูตรงหนาประตูบานใหญ เธอกาวขึ้น
บันไดสี่ขั้นตรงหนา ชายหนุมรางสูงใหญคนหนึ่งเปดประตูให เธอสะดุง
เล็กนอยทันทีที่ไดยินเสียงเพลงดังกระหึ่มสรางความครึกครื้นแกแขก 
ผูรวมงานภายในหองโถงกวาง และก็รูสึกถึงสายตาที่พรางพรายไปดวย
ประกายแสงสีทองอรามสลับเงินระยับจนมองอะไรไดไมถนัดตานัก 

เธอกำมือแนน ถอนหายใจแรง เชิดหนา แลวกาวเขาไปเปน 
สวนหน่ึงของงานเล้ียงฉลองของชมรมหลังเสร็จส้ินภารกิจท่ีสมาชิกทุกคน
ไดรวมกันแสดงผลงานทางดนตรีคลาสสิกใหแกเด็กๆ ในสถานรับเลี้ยง
เด็กกำพราหาแหงในเมืองเล็กๆ ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษดู 

“วาว! เลลิลีน ไมคิดวาเธอจะยังกลามารวมงานนี้ดวย” 
มันคือเสียงตะโกนแหลมปรี๊ดปนหัวเราะที่ดังแทรกเสียงดนตร ี

ขึ้นมา ทำใหหลายคนหันมามอง เธอจึงตวัดสายตามองหญิงสาวคนนั้น
พลางเมมปากแลวยนจมูกใสดวยความขุนเคืองใจ ใจอยากตอกกลับไป
วา ‘กลาสิ!’ ทวาก็ทำไดแคยักไหลแลวพูดออกไปวา 
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“แนนอนคะ เพราะขนาดมีคนพูดจาแดกดันฉันยังไมหวั่น กับแค
เรื่องนาอายนิดหนอยแตสามารถเรียกเสียงหัวเราะของเด็กๆ ไดฉันจะไป
แครทำไมละ การทำใหเด็กๆ มีความสุขเปนหนาที่ของพวกเราอยูแลว 
น่ีคะ” เธอผอนลมหายใจแลวพดูตอวา “แมมันจะผิดแผกแตกตางกับการ
แสดงของพวกคุณ เพราะตัวโนตมันผิดเพี้ยนไปบางก็ตาม”  

เธอยิ้มกวางเมื่อพูดจบ  
‘แดกดันงั้นเหรอ! ถาคิดวาคนอยางฉันสนใจละก็ ผิดถนัด’ 
“แหม! ฉันรูวาเธอไมอายหรอกกับเรื่องที่เลนไวโอลินไมคอยเปน

จนตองขายขี้หนาบนเวทีเมื่อเชานี ้ แตยังไงเสียเด็กๆ ก็ดูมีความสุขมาก
กับความผิดพลาดของเธอ ถึงยังไงมันก็ทำใหชื่อเสียงของชมรมดนตรี
คลาสสิกของเราตองดางพรอยดอยคา” หญิงสาวคนเดิมพูดดวยน้ำเสียง
ที่ไมเริงราเหมือนเดิม 

“คะ คุณโดเรมี” เลลิลีนยิ้มกวางอีกครั้งกอนใชมือทั้งสองจับจีบ
กระโปรงบานสั้นขึ้นเหนือเขาแลวยอตัวลงเพื่อถอนสายบัว “ขานอย 
นอมรับความผิด” 

“นี่! ฉันชื่อโซเฟยยะ และนี่เธอกำลังหยามเกียรติของชมรมอยู
นะ” 

“จา” เธอลากเสียงยาวแลวพูดตอ “โทษที ฉันจำชื่อเธอไมได แต
เห็นชอบพูดเสียงขึ้นๆ ลงๆ เปนตัวโนต ต่ำบางสูงบางจนนาปวดหัว เลย
ตั้งชื่อใหใหมนะ”  

เลลิลีนยิ้มกวางอวดฟนเรียงสวยอยางจงใจ กอนหมุนกายเดินไป
อีกทาง ไมยี่หระตอสายตากวาหาสิบคูที่มองมา เธอเดินไปหยุดอยูที่มุม
หนึ่งของหองโถงพรอมความคิดหนึ่งที่วาเธอไมสนใจสายตาเหลานั้น 
พวกคนรวยๆ ก็มักมองคนจนๆ อยางเธอเปนเพียงตัวประหลาดอยูแลว 
จึงไมจำเปนที ่เธอจะตองเจ็บปวดจนตัวสั ่นแลวรองไหโฮเพิ ่มความ 
นาเวทนาใหตัวเอง  
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“ถึงฉันจะจน เปนเพียงผูหญิงธรรมดาที่พวกเธอคิดวาไมมีอะไรดี 
แตฉันไมเคยนึกดูถูกตัวเองเหมือนที่พวกเธอทำใหตัวเองไรคุณคาและ 
นาดูถูกหรอกยะ”  

หญิงสาวระบายอารมณขุ นเคืองใหหมดไปดวยการบนพึมพำ
เรื่อยเปอย กอนจะหวนนึกถึงเหตุผลที่เธอยอมเขามาที่นี่  

เขานั่นเอง! 
ดวงตากลมโตของเธอสอดสายมองหาเขาทันที แตก็ไมมีวี่แวว

ของเขาเลย ในขณะที่เริ่มทอ เสียงวี้ดวายของสาวๆ ที่ประสานกองขึ้น 
ก็ทำใหเธอหันขวับไปมอง แลวดวงตาคูสวยก็เบิกกวาง 

กระแสคลื่นแหงความดีใจแลนปราดเขาปะทะหัวใจของเลลิลีน 
ทันที เธอจับจองทุกทวงทาการยางกาวของเทพบุตรสุดที่รักราวกับตกอยู
ในภวังค คืนนี้แหละที่เธอจะแสดงใหเขารับรูการมีตัวตนของเธอเสียที 

เขาแตงกายสบายๆ ดวยเสื้อเชิ ้ตสีขาวธรรมดากับกางเกงยีน 
เพียงเทานั้นเขาก็สะกดสายตาทุกคูของหญิงสาวใหจองมองเขาเปนตา
เดียว  ที่แนๆ ก็เธอคนหนึ่งละ 

เธอไมอยากตองทนเจ็บช้ำกับการเก็บซอนความรูสึกที่มีอีกตอไป 
เขากำลังจะเรียนจบระดับปริญญาเอกในปการศึกษานี้ ในขณะที่เธอเปน
เพียงนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปที่สอง หญิงสาวที่แอบหลงใหลได
ปล้ืมเขาต้ังแตวินาทีแรกท่ีไดพบเขาในวันแรกท่ีเขามาเรียนท่ีมหาวิทยาลัย
แหงนี้จึงตัดสินใจกระทำการบางอยาง 

แมการเฝามองเขาจะทำใหเธอมีความสุข หากก็อึดอัดที่ตองหลบ
ซอนเพราะกลัวความผิดหวัง อันที่จริงเธอรูตัวดีวาตองผิดหวังแนนอน 
หากบอกเขาไปตรงๆ แตเธอไมมีทางเลือกแลว แมจะตองผิดหวังกับการ
ถูกปฏิเสธ แตมันคงเจ็บปวดนอยกวาการที่เขาไมเคยรับรูการมีตัวตนอยู
ของเธอเลย เพราะเทาที่สังเกต  เหมือนไมเคยมีภาพใบหนา หรือแมแต
รางอันเลือนรางของเธอผานเขาไปในสายตาเขา ดวงตาของเขาบอก
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อยางนั้น และเมื่อเธอตัดสินใจแลว เธอตองเดินหนาใหถึงที่สุด! 
เธอมองเห็นเขาเดินไปหยิบเครื่องดื่ม หลังจากนั้นไมนานพิธีกร

ของงานก็ประกาศเชิญเขาใหขึ้นไปบนเวทีเพื่อแสดงการบรรเลงเพลงดวย
เครื่องดนตรีที่เขาถนัดและเกงกาจเหนือใคร โดยมีถวยแชมปของรายการ
แขงขันในระดับมหาวิทยาลัยโลกเปนเครื่องการันตีความสามารถ 

เขาเดินขึ้นเวทีดวยทวงทาที่สงางาม กอนพิธีกรจะสงเครื่องดนตรี
สุดรักของเขาให ไวโอลินสีดำเปนเงาสะทอนประกายแวววาว 

“สวัสดีครับ สมาชิกชมรมดนตรีคลาสสิก ขอบคุณที่ใหเกียรติ
เชิญผมมารวมในทริปนี้ ผมในฐานะที่ปรึกษาชมรม และอดีตประธาน
ชมรม ตองขอชื่นชมทุกคนที่ไดรวมกันสรางสรรคกิจกรรมดีๆ นี้ขึ้นเพื่อ
เด็กๆ จนผานพนไปดวยดีและมีความสุข สนุกสนาน ฉะนั้นผมขอมอบ
บทเพลงนี้เพื่อชื่นชมและผอนคลายความเหนื่อยลาของทุกคนครับ”  

เธอไดเห็นรอยยิ้มของเขา ซึ่งนานๆ ครั้งจะปรากฏใหเห็น นั่นก็
เพราะเขาแสนจะยิ้มยากยิ้มเย็นจนเธอไมอยากคาดหวังนัก แตเธอก็ได
เห็นมันในวันนี้  

เขาเริ่มบรรเลงเพลงดวยไวโอลินตัวโปรด มันเปนบทเพลงที่นอย
คนนักจะสามารถบรรเลงไดไพเราะ อยาวาแตไพเราะเลย แคบรรเลงไม
ใหโนตผิดเพี้ยนก็ยากเต็มที ซึ่งในที่นี้มีเพียงเขาเทานั้นที่สามารถบรรเลง
เพลงนี้ได ทุกคนตางรู ดี จึงเกิดเสียงปรบมือดังกึกกองอยางชื ่นชม 
ในความสามารถของเขาตั้งแตโนตตัวแรกดังขึ้น  ตางจากเสียงหัวเราะที่
เธอไดรับอยางลิบลับ แตเธอก็ไมนึกอิจฉา เมื่อเพลงจบลง เขาโคงกาย
แลวกลาวขอบคุณ แตกอนที่เขาจะกาวลงจากเวที หญิงสาวคนหนึ่งก็รีบ
วิ่งขึ้นไป ไมใชใครที่ไหน ก็คนที่ชอบแขวะเธออยูเปนประจำนั่นแหละ 

โซเฟยควาไมคขึ้นมาแลวมองหนาชายหนุมบนเวทีดวยสายตาที่
บงบอกวาเธอคืออีกคนที่กำลังหลอมละลายเพราะเขา กอนจะบอกวา 

“ฟนีนคะ ฉันมีบางอยางจะบอกคุณคะ...” 
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เลลิลีนพอจะเดาไดวาผูหญิงคนนั้นจะพูดอะไร ก็จะอะไรเสียอีก
ละ มันตองเปนเรื่องที่เธอบังเอิญไดยินโซเฟยคุยกับเพื่อนวาเจาหลอนจะ
สารภาพรักชายหนุมคนขางๆ ในงานนี้แนๆ ซึ่งนั่นก็เปนอีกหนึ่งเหตุผล
สำคัญที่ทำใหเธอตัดสินใจที่จะทำเชนเดียวกันเพื่อตัดหนาผูหญิงที่เธอ 
ไมคอยถูกชะตาดวยเทาไรนัก ก็อยางวา เปนผูหญิงเหมือนกัน จึงมองกัน
ออกวาอีกฝายรูสึกอยางไรกับชายหนุมคนนี้ 

“ไมมีวันซะหรอก ไมได คืนนี้ตองเปนคืนของฉัน คุณตองจดจำ
ฉันเพียงคนเดียวเทานั้น ผูหญิงหนาไหนก็หามเด็ดขาด”  

เลลิลีนพึมพำเสียงเขม ซึ่งก็มีเพียงเธอคนเดียวเทานั้นที่ไดยิน 
เพราะทุกคนกำลังจดจองและรอฟงถอยคำสำคัญบนเวที 

“ที่จริงมันเปนการสารภาพมากกวา...”  
โซเฟยพูดตอแลวยิ้มเขิน บิดกายอรชรไปมา กอนจะรวบรวม

ความกลาความือเขามากุมไว ชายหนุมนิ่วหนาเล็กนอยดวยความงุนงง 
“ฉัน...ระ...” 
แตไมทันจะไดพูดจนจบประโยค ก็มีเสียงไวโอลินดังกระหึ่มขึ้น

ดวยทำนองรัวเร็ว เปาหมายก็เพื่อทำใหแผนการนั้นลมเหลว ซึ่งก็ไดผล 
ทุกคนหันมามองที่ตนเสียง แตทันทีที่เห็นวาเปนฝมือของเลลิลีน ทุกคน
ก็สายหนาอยางระอากับทวงทำนองอันผิดเพี้ยนและระคายหูของเธอ 

“เธอบาไปหรือเปลา ถึงคิดอยากจะแสดงความสามารถทาง
ดนตรีอันแสนหวยของเธอตอนนี้”  

โซเฟยพูดดวยน้ำเสียงขุนเคือง แตเลลิลีนแทบไมไดยิน เรียกไดวา
ไมสามารถมีเสียงใดๆ หลุดเขามาในโสตประสาทการรับรูของเธอไดเลย 
นั่นก็เพราะเขา...คนที่เธอเฝารอคอยนั้นไดทอดสายตามองมาที่เธอเปน
ครั้งแรก มันทำใหเธอดีใจจนตื้นตัน เขาจับจองเธอ ไมเบนสายตาหนี แต
ขณะเดียวกันประกายสายตาคมกลาของเขาก็ไดแผรังสีบางอยางที่ทำให
เธอนึกกลัวไดอยางประหลาด หากเธอก็ยิ้มกวางใหเขา จะมองแบบไหน
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ก็มองไปเถอะ ขอแคเขามอง...เธอก็พอใจแลว 
“นี่! ฉันพูดกับเธออยูนะ” 
เสียงที่ดังขึ้นอยางกระแทกกระทั้นปลุกเลลิลีนใหตื่นจากภวังค 

รางบางสะดุงเล็กนอยกอนจะเหลือบมองโซเฟยแลวกระตุกเรียวคิ้วเชิง
ถามวามีอะไรหรือ ก็อยางวาละ เธอกำลังอยูในอาการหลงลืมตัวนี่นา 

“เสียมารยาทจริงๆ เชียว ฉันถามวาเธอทำกิริยาแบบคนไรความ
คิดอยางนี้ไดยังไง” 

ราวกับวาทุกคนเงียบเพื่อรอฟงบทสนทนาของหญิงสาวทั้งสอง 
“ก็...” เลลิลีนออกอาการตื่นเตนเล็กนอยเมื่อรูวาชายหนุมที่เธอ

หมายปองก็เปนอีกคนหนึ่งที่รอฟงอยู “มันไรความคิดตรงไหนละ” 
“โงมากที่ยอนถามเพื่อใหฉันไดอธิบายถึงความงี่เงาของเธอให 

คนอื่นฟง ทั้งที่ฉันไมอยากทำสักนิด” 
‘ตรงกันขามตางหาก’ เลลิลีนคิด 
“ยังไงละ”  
“จะยังไงไดอีกละ ก็เธอใชเสียงดนตรีที่แสนจะแสบแกวหูแทรก

ขณะที่ฉันกำลังพูดกับคุณฟนีนนะสิยะ” 
“งั้นเหรอ” ใบหนาของเลลิลีนไมเดือดรอนสักนิด 
“ใชนะสิ ฉันอยากรูจังวาเธอนึกอยากจะมาโชวความสามารถ

อะไรในตอนนี้ เธอคิดจะแกลงฉันใชไหมละ” 
“เปลาสักหนอย ฉันแคมองเห็นความอยุติธรรมก็เทานั้น” 
“ความอยุติธรรมอะไรของเธอ” 
“ก็...การที่เธอมีสิทธิ์ทำอะไรก็ได อยากพูดก็ไดพูด อยากเลน

ดนตรีอะไร เพลงไหน เวทีไหน เธอก็ไดทำโดยไมมีใครคัดคาน แตพอเปน
ฉันบาง ฉันอยากบอกวาฉันไมอยากเลนเพลงนี้ ไมอยากขึ้นเวทีโชว หรือ
อยากขึ้นโชวบนเวทีไหน ก็มีคนคานตลอด” 

เสียงหัวเราะเยยหยันจากทุกคนดังกระหึ่มขึ้น ยกเวนเขา ซึ่งเธอ
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พอใจมาก 
“ก็เธอมันหวยเองนี่นา การที่ทุกคนใหโอกาสเธอไดขึ้นเวทีมันก็

มากเกินพอแลว” 
“ก็แลวทำไมตองเปนครั้งนี้ดวยละ ทำไมไมเปนงานใหญๆ บาง” 
“แลวเธอคิดวาฝมืออยางเธอนะจะเลนโชวบนเวทีใหญๆ ได 

งั้นหรือ แคขึ้นเวทีเด็กอยางวันนี้เธอยังทำงานลมไมเปนทา ยังจะกลาพูด
อวดเกงอีก” 

“ผมขอตัวกอนดีกวาครับ” ฟนีนเอยขัดบทสนทนาอันเรารอนของ
สองสาว 

“ไมไดนะคะ คุณตองรอฟงฉันสารภาพกอน” สองเสียงดัง
ประสานเปนหนึ่งเดียว กอนสองสาวเจาของเสียงจะหันมามองหนากัน 
แลวตะโกนแขงกันอยางดุเดือดวา “ไมได! ตองฉันกอน ฉันพูดกอน...” 

“หยุด!”  
ใบหนาชายหนุมถอดสี จากนิ่งเรียบ งุนงง เฉยชา เปนขุนมัว 

และอาจขุ นเคืองจนเดือดหากสองสาวยังไมยอมหยุดตะโกนลั ่นให
รำคาญใจแบบนี้ 

“ฉันหยุดไมไดหรอก ฉันไมหยุดแน เพราะถาฉันหยุด ผูหญิง 
คนขางๆ คุณก็จะพูด ซึ่งฉันยอมไมไดเด็ดขาด” เลลิลีนตะโกนบอกดวย
น้ำเสียงมาดมั่น  

“ฉันมีชื่อนะ ฉันชื่อโซเฟย” 
“เธอจะบอกชื่อทำไม ฉันอุตสาหเลี่ยงไมเอยเพื่อไมใหคุณฟนีน

รูจักชื่อเธอแลวเชียว” กวาจะรูวาตัวเองพูดอะไรออกไป คนอื่นก็ไดยินกัน
หมดแลว และคงคาดเดาอะไรบางอยางได 

“เธอนี่มันรายจริง” 
“เธอก็รายพอกัน” 
“ผมขอตัว!” เสียงเขมดังขึ้นดวยความขุนเคือง และจวนเจียนจะ
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หมดความอดทน 
“ไมไดคะ” สองสาวประสานเสียงกันอีกครั้ง 
“ก็ในเมื่อไมมีใครพูดอะไรกับผมสักที ผมก็คงตองขอตัว”  
“ฉันอยากพูดคะ ฉันอยากพูดกับคุณ แตฉันตองไดพูดเพียง 

คนเดียว สวนโซเฟยตองหุบปากไว” เลลิลีนบอก 
“แลวคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะหามไมใหโซเฟยพูดละ คุณ...” 
“ยายตัวปวนนั่นชื่อเลลิลีนคะ ฉันไมคิดที่จะปกปดชื่อหลอนกับ

คุณ เพราะฉันไมใชคนที่มีจิตใจคับแคบ” พูดจบก็หันมาทางศัตรูหัวใจ
แลวพูดตอวา “นั่นสิ เธอมีสิทธิ์อะไรมาหามฉัน ในเมื่อเธอไมไดมีดีอะไร
เหนือฉันจนสามารถทำใหฉันหุบปากเงียบได ที่สำคัญ ดูทาแลวฉันจะ
เหนือกวาเธอแทบทุกอยาง รูปราง หนาตา การแตงกาย ซึ่งนั่นก็บงบอก
ถึงฐานะทางสังคม แลวไหนจะผลการเรียนที่เยี่ยมกวา  รวมทั้งไวโอลิน” 

“ก็อาจใช แตแนนอน...วาไมใชไวโอลิน!”  
เธอปฏิเสธเสียงแข็ง แววตาบอกความเดือดดาลจากการถูกดูถูก 

แตนั่นก็เรียกเสียงหัวเราะไดอีกครั้ง มันกระหึ่มจนกระแทกใจเธออยางจัง 
“จะใชไดยังไง” โซเฟยพูดกลั้วเสียงหัวเราะ “มันเห็นชัดมานาน

แลว โดยเฉพาะเมื่อเชานี้ เธอเลนไดทะลุทะลวงลำไสมาก” 
“คุณเองหรือ...ที่บรรเลงเพลงเรียกเสียงหัวเราะจากเด็กๆ” เขา

ถาม 
เธอยิ้มแทนคำตอบ 
“นี่คุณไมรูหรอกหรือคะ ฟนีน ยายคนนี้ละคะ เปนตัวทำลาย

ความไพเราะของตัวโนต” โซเฟยเอยแทรกเขามา “นั่นแสดงใหเห็นชัดวา
คุณไมเคยเห็นแมนั่นอยูในสายตาสักนิด” พูดจบก็หันไปสงสายตาเยย
หยันอยางเปนตอใหเลลิลีนที่ยืนอยูเบื้องลาง 

หญิงสาวผงะไปกับความจริงที่เธอรับรูไดดีกวาใคร เธอเจ็บแปลบ
อยูลึกๆ จนอยากเดินหนีเพื่อหลบใหพนจากสายตาของเขาที่มองมา 
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“ในเมื่อคุณไมสามารถบรรเลงเพลงนั้นได แลวทำไมคุณถึงตอง
แอบอางวาคุณมีความสามารถเหนือโซเฟยซึ่งเปนนักไวโอลินมือหนึ่งของ
ชมรมดวยละ” คนถามจับจองเธออยางรอฟงคำตอบ 

“นั่นสินะคะ” เลลิลีนตอบ  
“ก็นั่นนะสิ ในเมื่อเปนแบบนั้น เธอก็ควรจะเงียบซะ แลวเปนหนึ่ง

ในสักขีพยาน ณ ที่นี้เพื่อฟงฉันพูดก็พอ” 
“ไมมีทาง! ฉันไมยอม ฉันตองเปนฝายไดพูด” 
“งั้นเธอก็เอาชนะฉันดวยไวโอลินใหไดสิ” 
“ถานั่นหมายถึงคำทาทายละก็...” เลลิลีนเอยพลางยิ้มกวางอวด

ฟนขาวสวย “ฉันขอรับคำทา!” 
ไมมีใครตะลึงในความบาบิ่นของเธอที่คิดแขงกับนักไวโอลินดีกรี

เยี่ยมอันดับหนึ่งของชมรม ตรงกันขาม ทุกคนตางเตรียมพรอมที่จะ
สนุกสนานไปกับโจกฮาๆ ในคืนนี้  

“งั ้นฉันขอเริ ่มกอน ฉันจะทำใหเธอสั ่นสะทานจนไมมีแรงยก
ไวโอลินแสดงโชวเรียกเสียงหัวเราะจากทุกคนเลยละ”  

เลลิลีนยิ้มใหอยางทาทาย ทาทางไมหวั่นเกรงของเธอทำใหโซเฟย
นึกสมเพช โซเฟยหันไปทางฟนีนแลวเอยวา  

“งั้นรบกวนคุณเปนคนกลางในการตัดสินดวยนะคะ” 
เขาพยักหนาแทนคำตอบ 
แลวโซเฟยก็เริ่มบรรเลงเพลง ทุกคนตางเคลิ้มไปกับทวงทำนอง

หวานซึ้ง โซเฟยจับตามองชายหนุมขางกายเพื่อหวังจะสงความหมายใน
บทเพลงนี้ใหเขาไดรับรูจนแมแตคนที่มองอยูยังดูออก สมาชิกชมรมตาง
กระซิบกระซาบอยางชอบใจ และลุนใหโซเฟยไดสารภาพออกมาหลัง
จากบรรเลงเพลงจบ และแนนอนวาตองหลังจากที่เลลิลีนแสดงความ 
งี่เงาออกมาเรียกเสียงหัวเราะจากปากพวกเขาเสียกอน 

เพลงจบลงพรอมเสียงปรบมือชื่นชม เธอทอดสายตามองศัตรูที่
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ยืนอยูเบื้องลาง 
“เอาละ เธอจะยอมถอยไดหรือยัง” 
“ไมถอยหรอก” 
“ก็ดี หวังวาเธอจะมอบความสุขใหแกทุกคนเชนเดียวกับที่เธอ

ทำไดเมื่อตอนเชานะ” 
“เธอคงทำไมได”  
เสียงทุมที่ดังขึ้นฉุดความมั่นใจของเธอลงในทันที แตกอนที่เธอจะ

นอยใจเขามากไปกวานี้ เขาก็สงสายตาเรียกเพื่อนสนิท ซึ่งถาจะเรียกให
ถูกก็ตองเรียกวาคนติดตามของเขามากกวา เขาชื่อราชิด  

ราชิดเดินขึ้นเวทีกอนจะรับไวโอลินจากฟนีนแลวเดินตรงไปหา 
เลลิลีน 

“ฮะ!” เธอรองออกมาดวยความประหลาดใจเมื่อไวโอลินถูกยื่น
มาตรงหนา  

“รับไวครับ มันเปนความประสงคของคุณฟนีนที่จะใหคุณยืม” 
“ขอบคุณคะ” เธอรับไวแลวพุงสายตามองไปบนเวทีเพื่อขอบคุณ 

ในขณะที่ทุกคนตางสงสัยวาเหตุใดฟนีนจึงทำเชนนั้น 
“เพื่อความยุติธรรมไงละ จะแขงโดยการใชไวโอลินสภาพดีแขง

กับไวโอลินที่สายขาดไดยังไงกัน” 
เลลิลีนชื่นชมเขาในใจ เขาชางมีความสามารถในทางดนตรีอยาง

ล้ำเลิศ เขารูแมกระทั่งวาเธอสีไวโอลินจนสายขาด ซ้ำยังใจดีเมตตาให
เธอยืมอีก ความดีงามของเขาจะประทับอยูในใจเธอตลอดไป 

โซเฟยไมพูดอะไร แมจะโกรธที ่เขาใจดีกับเลลิลีน แตเธอก็ 
ไมอยากใสใจนัก เพราะรูดีวาผลจะออกมาแบบไหน 

และมันก็ออกมาในแบบที่โซเฟยคิด...ไรเสียงปรบมือ! 
เลลิลีนเริ่มบรรเลงเพลง และเมื่อเพลงจบลง เธอก็เอยขึ้นวา 
“ในเมื่อกรรมการกิตติมศักดิ์ไมพูดอะไรออกมาสักคำ...” เธอเดิน
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ไปขางหนาทีละกาว ทุกคนมองเธอเงียบๆ “ในเมื่อทุกคนไมหัวเราะและ
ตะโกนโห...” เธอเดินมาจนถึงบันไดขึ้นเวที “ในเมื่อทุกคนยังมองฉันดวย
ดวงตาที่เกือบถลนออกมานอกเบา...” เธอกาวขึ ้นบันไดทีละขั ้นจน
เหยียบพื้นเวทีแลวจึงพูดตอ “ในเมื่อไมมีเสียงคัดคานอะไรในความ
สามารถอันนาตื่นตะลึง ในเมื่อทุกคนเงียบกริบ ไรคำครหา...” เธออยาก
หัวเราะในความอวดดีของตัวเอง รวมทั้งความสะใจที่ไดรับ แตพยายาม
ขมเสียงใหพูดออกไปอยางเรียบเรื่อย พรอมกับเดินไปยังบริเวณกึ่งกลาง
เวทีที่มีคนสองคนยืนอยู “ฉันจึงขอใชสิทธิ์...” เธอเดินมาหยุดอยูตรงหนา
โซเฟยกอนจะพูดขึ้นวา “ในการเชิญเธอลงจากเวที เพื่อใหฉันไดใชสิทธิ์
ของการเปนผูชนะ...”  

โซเฟยทั้งตระหนกและงุนงงกับความพายแพที่ไดรับโดยไมตอง
ไดยินคำตัดสินใดๆ จากใคร เธอสามารถรับรูไดดวยตัวเองจนไมสามารถ
ควบคุมอาการสั่นสะทานนั้นได เธอจองมองคูแคนราวกับวามันคือ 
ความฝน ความฝนที่ทำใหเธอกาวลงจากเวทีอยางไมรูเนื้อรูตัว และกวา
จะรูตัวก็หลังจากเลลิลีนไดเริ่มพูดขึ้น 

“จะมีใครคัดคานในชัยชนะที่ฉันแอบอางไหมคะ” เธอรองถาม 
“ไม...เธอชนะอยางเด็ดขาด” มีเสียงหนึ่งตะโกนมาจากขางลาง 

“เธอบรรเลงเพลงยากเพลงนี้ได เพลงที่ไมมีใครในที่นี้เลนได นอกจาก
คุณฟนีน และเธอเลนมันไดไพเราะจับใจจนพวกเรา...ตองเอยขอโทษ
และยอมรับความสามารถของเธอที่พวกเขามองขามมาโดยตลอด” 

พลันเสียงปรบมือก็ดังกึกกองขึ้น เรียกความมั่นใจกลับมาใหเธอ 
เธอจึงหันไปมองเขาเมื่อเสียงปรบมือเงียบลง ทุกคนตางรอฟงสิ่งที่เธอจะ
พูดกับเขา 

เลลิลีนสูดลมหายใจลึกเพื่อผอนคลายอาการตึงเครียดภายใน 
หัวใจของเธอเตนระทึกในทุกขณะที่คอยๆ ขยับเขยื้อนกายไปใกลเขา  
จนกระทั่งเธอตระหนักวาอีกเพียงกาวเดียวเธอก็จะชนกับรางสูงใหญแลว 
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เธอจึงหยุดแลวมองหนาเขา และนี่คือครั้งแรกที่เธอไดยืนอยูตรงหนาเขา 
ไดมีโอกาสเงยหนาสบตาเขาในระยะประชิดเชนนี้ 

เธอคุนเคยกับหุนดีๆ ของผูชายแถบนี้ดี เธอเห็นมานักตอนักแลว 
แตสำหรับชายคนนี้นั้นแตกตางออกไป เขามาดแมนบาดใจสาว มีความ
เซ็กซี่ปรากฏชัดเจน รูปรางเขาเหมือนนายแบบ ที่ไมวาจะสวมใสชุดอะไร
ก็ดูดี สามารถสรางไอรอนใหแกสายตาสาวๆ ทุกคนที่จับจอง เธอสัมผัส
ไดถึงรังสีเพศชายที่โอบลอมอยูรอบตัวเขา มันดึงดูดจนคลายวาเธอจะ
กลายเปนแมเหล็กขั้วโลกที่กำลังขยับใกลเขา 

“จะเขาใกลผมมากเกินไปแลว” เขาตวัดเสียงเขม  
เธอยิ้มเขิน  
“ขอโทษคะ” 
เธอแทบไมไดยินเสียงตัวเอง เพราะมัวแตจดจำภาพที่งดงามตรง

หนาใหประทับลงในหัวใจ ภาพของพอหนุมผิวสีน้ำผึ้งที่มีโครงหนาหลอ
เหลาราวกับเทพบุตรกรีกในตำนาน ทวาเขาเปนชายหนุมที่มีเลือดของ
ชาวทะเลทรายไหลเวียนในกาย เสนผมสีน้ำตาลเขม จมูกโดงเปนสันกั้น
เรียวคิ้วเขมดกหนา เธอจองมองลึกเขาไปในดวงตาของเขาโดยไมยำเกรง 
เพื่อที่จะรูวาดวงตาคูคมกริบของเขาเปนสีเทาเงิน เขากับบุคลิกเยือกเย็น
จนกลายเปนเฉยเมยและเฉยชา แตมันชางนาดึงดูดที่สุด  

เขากำลังใชดวงตาคูนั้นมองเธอเชนกัน มีประกายคมกลาสะทอน
ออกมา มันแฝงดวยความยโส ไมแยแส 

“ถามองผมอยางสำรวจตรวจตราเสร็จแลวก็เชิญพูด เพราะความ
อดทนในการรอคอยของผมมีจำกัด”  

“ขอดูอีกนิดไมไดเหรอ” เธอครวญอยางลืมตัวไปชั่วขณะ 
เขาถอนหายใจแรงอยางจงใจใหเธอรับรู ถ ึงอารมณของเขา 

ในขณะนี้ 
“หนึ่ง...สอง...” 
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“มีนับดวยเหรอ” ดวงตาเธอลุกวาว “รีบจังคะ” 
“คุณคิดวาผมมีเวลาวางทั้งวันเพื่อยืนรอคุณพูดงั้นหรือ”  
เธอสายหนา  
“เปลาคิดคะ” 
“งั้นผมคิดวาผมเสียเวลามากพอแลวกับเรื่องไรสาระ...ขอตัว!” 

เขาตัดบทดื้อๆ กอนจะหันหลังเดินจากไปอยางไมไยดีสักนิด 
“ทำไมคุณตองเดินหนีฉันดวย!” เธอตะโกนลั่น 
“เพราะทุกอยางมันไรสาระ” เขาพูดโดยไมหยุดเดิน 
“ไรสาระ?” สีหนาเธอฉายชัดถึงความไมพอใจในคำพูดของเขา 

“คุณกลาดียังไงมาตำหนิความพยายามของฉันวามันเปนเรื่องไรสาระ”  
เขายังไมยอมหยุดเดิน  
“ฉัน-รัก-คุณ!” เธอบอกเสียงดังฟงชัด และมันก็ดังกองไปทั้งโถง

กวาง และมันก็ทำใหฝเทาของเขาชะงัก “ฉันแอบรักคุณมาตั้งแตเขา
เรียนปหนึ่ง จนมาถึงตอนนี้ก็เปนเวลาเกือบสองปแลว ฉันเฝามองคุณมา
โดยตลอด พยายามทำใหคุณเห็นวาฉันมีตัวตน แตเปลาเลย ไมเคยมี
เลยสักครั้งที่คุณจะมองเห็น ฉันไมไดตองการอะไรจากคุณ ฉันแคอยาก
ใหคุณรับรูไวก็เทานั้น กอนที่ฉันจะไมมีโอกาสไดพูด เพราะเทอมนี้คุณก็
จะเรียนจบแลว และฉันจะไมไดพบคุณอีก” 

เธอหยุดเพียงเทานั้น พรอมๆ กับที่เขากาวลงบันไดตอโดยไมหัน
กลับมามองเธอ 

“ฉันหวังวาคุณจะรับรู” 
“ใช ผมรับรูแลวในตอนนี้” 
“และคุณควรจะจดจำดวย” 
“ผมไมสามารถรับปากวาจะจดจำคุณไดหรอก เพราะแมแตชื่อ

ของคุณผมยังจำไมไดเลย” คราวนี้เขาหยุดเดินแลวเอี้ยวตัวกลับมามอง
เธอ เธอตะลึงกับรอยยิ้มกระตุกที่มุมปากของเขา  
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‘นั่นมันเปนการเยยหยันกันนี่!’ 
“คุณย้ิมเยาะฉันเหรอ” เธอรองถามดวยความของใจ “คุณทำลาย

หัวใจของฉันดวยการไมแยแสแลวยังซ้ำเติมดวยรอยยิ้มเนาๆ แบบนี้ 
นะหรือ” 

เรียวคิ้วเขมกระตุก  
“รอยยิ้มเนาๆ เหรอ!” 
“ใช เนาซะไมมีดี” 
“เธอวาฉันยิ้มเนาๆ ทั้งที่เธอหลงรักฉันงั้นหรือ!” อารมณฉุนของ

เขาสงผลใหสรรพนามที่ใชเรียกเปลี่ยนไป 
“ก็ใชนะสิ ในเมื่อคุณเปนแบบนั้น แลวทำไมฉันตองโกหกดวยพูด

ชื่นชมคุณดวยละ” 
เขาสายหนา  
“นั่นสินะ”  
“ก็แหงละสิ คนอะไรก็ไมรู ไมไยดีกันสักนิด” 
“ฉันไมไยดีกับการกระทำที่ดูไรสาระพวกนี้หรอกนะ ฉันไมวาง

พอที่จะทนรับฟงอะไรแบบนี้ไดนานๆ เพราะมันเปนสิ่งที่ฉันไมตองการ 
และมองดูเปนเรื่องไรสาระที่สุด” 

“คุณไมเคยตองการความรักจากผูหญิงคนไหนเลยงั้นหรือ” 
“ที่แนๆ คือจากเธอ” 
คลายฟาผาเปร้ียงลงกลางใจดวงนอยๆ มันไมแตกสลายในทีเดียว 

แตคอยๆ แทรกซึมจนเกิดเปนความชาดิก และเม่ือมันเขาถึงแกนกลางใจ 
เธอก็เจ็บจี๊ดจนพูดไมออก ขยับกายไมได รูเพียงวาอยากรองไห 

หนาเธอแดงก่ำและรอนผาวขณะฝนพูด 
“ฉันก็ไมไดปรารถนาความรักจากคุณนักหรอก ฉันแคสงสัยวา

คุณจะไมมีทางเหลียวแลฉันเลยหรือ”  
เขาพยักหนา  
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“ไมวาฉันจะพยายามแคไหนนะหรือ”  
เขายังคงพยักหนาเชนเดิม  
“แลวถาเปนผูหญิงคนอื่นละ” 
“สักวันหนึ่งฉันคงตองแตงงานกับใครสักคนอยางหลีกเลี่ยงไมได 

หากฉันจะใหความหวังกับเธอ มันจะกลายเปนการทำใหเธอเสียเวลา
เปลา เพราะคนที่ฉันจะแตงงานดวยไมมีวันเปนเธอแน” 

“คุณจะหยิ่งเกินไปแลวนะ” 
เขาสายหนาคลายเอือมระอาสุดทน 
“เอาเวลาไปเรียนใหจบเถอะ” เขาพูดทิ้งทายกอนจะเดินตรงไปที่

ประตูกวางซึ่งราชิดเปดรออยู  
“คุณจะเดินหนีฉันไปแบบนี้ไมไดเด็ดขาด!”  
วาแลวเธอก็ออกวิ่งสุดกำลังเพื่อไลตามเขาไป แตกอนที่จะทันถึง

ตัวเขา เธอก็สะดุดเทาตัวเองจนรางบางคอยๆ ลอยละลิ่วเควงควางอยู
ในอากาศ กอนจะตกลงกระแทกกับพื้นอยางแรงจนเกิดเสียงดัง และ
แลวเสียงหนึ่งก็ดังขึ้น 

“ไวโอลินของฉัน!” เขาหันกลับมาตวาดลั่นใสรางบางที่นอนแน
นิ่งอยูบนพื้น “เธอทำมันหักสองทอน”  

เลลิลีนคอยๆ เงยหนาขึ้นมองดวงตาสีเขมที่ลุกโชนดวยความ
โกรธเคือง ซึ่งนั่นสามารถทำใหเธอมอดไหมดวยความรูสึกผิดที่บังอาจ
ทำของรักของเขาพัง  

เธอใชสองมือยันกายใหลุกขึ้นเผชิญหนากับเขา 
“นอกจากจะไมสวย งี่เงา และไรความคิดแลว เธอยังเปนผูหญิง

ที่ฉันไมอาจรักได ไมมีทาง ไมมีทางที่ฉันจะรักเธอ” 
“ขอโทษคะ” 
เธอไดยินเขาหัวเราะเบาๆ ในลำคอ เธอสัมผัสไดถึงการดูถูก

ดูแคลนในน้ำเสียง ทำใหเธอตองฝนเมมปากไวกอนที่จะโพลงอะไรที่ไมดี
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ออกไป 
“ไมตองขอโทษ อะไรที่พังไปแลว มันไมสามารถยอนคืนกลับมา

เหมือนเดิมไดหรอก” 
“มันไมเสมอไปหรอกคะ ของที่พังไปแลวอาจทำใหกลับมาเปน

เหมือนเดิมไมได แตหัวใจคน...” 
“ถาจะพูดอะไรเนาๆ ละก็ เงียบไปเลยดีกวา เพราะหัวใจของฉัน 

มันเปนของฉัน ฉันสามารถควบคุมมันได และในเมื่อฉันบอกออกไปแลว
วาฉันไมอาจรักเธอได มันก็จะเปนแบบนั้นตลอดไป” 

“ฉันขอโทษที ่ทำของรักของคุณพัง แตฉันขอพูดหนอยเถอะ
วา...คุณมันก็แคคนอวดดี หยิ่ง ผยอง จองหอง โอหัง ปากเสีย ชอบ
ทำรายจิตใจผูหญิง คุณมันไรความรูสึกชะมัด!” 

“ดีแลวละที่เธอคิดแบบนั้น จะไดเลิกเพอเจอคร่ำครวญถึงฉัน
เสียที” 

“นั่นสินะ แตฉันนี่แหละจะทำทุกอยางเพื่อควาหัวใจของคุณมา
เปนของฉันใหได คอยดูก็แลวกัน!” 

คลายๆ วาเธอเห็นเขาเมมริมฝปาก ใหความรูสึกเหมือนเขาอื้ออึง
จนพูดไมออก ก็มีอยางหรือ ดาทอเขาเสียไมมีชิ้นดี แตยังอุตสาหจะตาม
ตื๊อเพื่อหวังครอบครองหัวใจเขาใหได 

เธอยังคงรอใหเขาพูด...แตเขาก็เดินจากไป 
“ดวยความยโสของคุณ ฉันจะตื๊อคุณใหถึงที่สุด คุณตองเปนของ

ฉัน ฟนีน!” 
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โดดเด่ียวกลางทะเลทรายเวิ้งวางกวางใหญ... 
หัวใจของเธอก็คลายจะเปนเชนนั ้น มันเควงควางเดียวดาย 

คลายกำลังเดินย่ำเม็ดทรายวนไปเวียนมาอยูกับที่ซ้ำแลวซ้ำเลา เพราะ
ไมวาจะมองไปทางไหน เธอก็มองไมเห็นอะไรนอกจากริ ้วทรายและ
ทองฟาที่สองแดดจาแผดเผาเธอใหเสนสายรุมรอนซานไปทั่วรางกาย 
เกิดความปรารถนาและกระหายอยากพบเจอเขา...คนที่ทอดทิ้งเธอ เพื่อ
ใหเธอไดพานพบกับความสะทานหวามดวยความคิดถึงสักครั้ง 

ผานไปสองปกับการถูกทอดทิ้งใหอยูเพียงลำพังที่ลอนดอน แรก
นั้นเธอคิดวาคงมีสักครั้งที่จะลืมเขาไดบาง แตกาลเวลาที่ลวงผานยิ่ง
ทำใหเธอคิดถึงเขาจนตองรีบมุมานะเรียนใหจบ 

เพื่อใหเธอไดตามลาหาตัวเขาอยางนั้นหรือ 
ใช เธอปรารถนาจะทำเชนนั้น 
ทวา...เธอตื่นกลัวผืนทราย ซึ่งมากพอๆ กับความปรารถนาที่

อยากพบเจอเขา แมภายในกายของเธอจะมีเลือดของชาวทะเลทราย
ไหลเวียนอยู แตเธอไมพรอมที่จะกลับไปสัมผัสเม็ดทรายรอนระอุที่จะ
ทำใหเธอหวนนึกถึงความทรงจำที่ไมสูดีที่มักตามหลอกหลอนเธอในยาม
หลับฝนเปนเวลากวาสิบหาป ซึ่งนั่นทำใหเธอหวาดกลัวและตื่นตระหนก 

2 
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นึกหวาดหวั่นพรั่นพรึงในทุกครั้งที่นึกถึงภาพตัวเองยืนเควงควางเพียง
ลำพังที่นั่น 

แตคนที่เธอรักอยูที่นั่น คนที่เธอสารภาพรักอยูที่นั่น... 
“ฉันสารภาพรักคุณตอหนาธารกำนัลผิวดำ ผิวเหลือง และ 

ผิวขาวมากมาย คุณยังไมแมแตจะเหลือบมามองฉันสักวินาที ฉันอาย
เปนบา ฉันทำอะไรลงไปนะ ฉันกลายเปนผูหญิงนาเกลียดไปเสียแลว”  

เธอบนกระปอดกระแปดขณะเดินเขาอพารตเมนตดวยทาที
เหนื่อยลา สายตาเหลือบเห็นตูจดหมายของตัวเองมีโนตเล็กๆ แปะอยูจึง
เดินเขาไปดูดวยความสงสัย 

“ดวนมาก!”  
เธอยักไหลอยางไมสนใจ เพราะนึกเดาไดวาภายในตูจดหมายคง

มีขอความผานโทรศัพทฝากไว นั่นก็เพราะเธอไมไดรับสาย เธอไมมี
โทรศัพทมือถือ ฉะนั้นคนที่จะติดตอเธอจึงตองโทร. เขาหองพักเทานั้น 
ทุกครั้งที่เธอไมอยูและมีคนโทร. มา คนเหลานั้นจะฝากขอความไวกับ
คุณยายแมรี่ซึ่งนั่งประจำที่ล็อบบีดานลาง และคุณยายก็จะจดขอความ
และนำไปหยอนลงในตูจดหมายพรอมแปะโนตบอกไว 

เธอไขกุญแจเปดตูแลวลวงกระดาษบันทึกขอความออกมาดวย
ความเบื่อหนาย ดวนมาก! มันเปนวิธีของวาคิน เพื่อนสนิทของเธอ 
ใบหนาของเธอจึงไรซึ่งความตื่นเตน แตแลว... 

“ชีคคาลิครอฉันอยูหรือเนี่ย ตายแลว!”  
เธอกมลงมองนาฬกาขอมือแลวก็เกิดอาการตระหนกสุดขีด 
“นี่มันเลยเวลานัดมาตั้งสี่ชั่วโมงแลว ใหตายเถอะ! ฉันไดตกนรก

หมกไหมแนๆ” เธอรองครวญกอนจะรีบวิ ่งออกจากประตูเพื ่อไปยัง 
จุดนัดพบดังเชนทุกครั้ง 
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ชีคคาลิคยังคงน่ังอยูตรงนั้นดวยมาดสงบนิ่ง ยางกาวของ
หญิงสาวคงทำใหเขารูสึกตัววามีคนเขามาในหองอาหารสวนตัวของ
ภัตตาคารหรูจึงไดเหลือบมองไปทางขวามือ ก็พบกับหญิงสาวที่เขา 
อดทนรอมานานกวาหาชั่วโมง 

“ดูเหมือนอาหารจะเย็นชืดหมดแลวละ”  
เขาบอกดวยรอยยิ ้มเยียบเย็นจนเธอตองกลืนน้ำลายเพื ่อลด

อาการฝดคอ แลวคอยๆ พารางของตัวเองเดินเขามาหยุดยืนตรงหนาเขา 
“จะยืนทำหนาหงอยอยูตรงนั้นอีกนานไหม ลีน” 
เธอจึงถอนสายบัวทำความเคารพแลวเอยถาม  
“นั่งไดเหรอคะ” 
“ถาเธอไมเมื่อย จะยืนคุยกับฉันก็ไดนะ เธอถึกอยูแลวนี่” ชาย

หนุมบอก  
“งั้นลีนนั่งก็ไดคะ วาแต...นั่งไดจริงเหรอ...” เธอลากเสียงยาว 
“จะถวงเวลาเพื่อคิดคำแกตัวไปนานถึงไหน”  
ชายหนุมเขาประเด็น เธอจึงทำหนายูยี่เมื่อมีคนรูทัน แลวก็เลื่อน

เกาอี้ออกเพื่อนั่งลงบนฝงตรงขาม ถวงเวลาอีกนิดดวยการมองออกไป
นอกหนาตาง 

“วาว!” ดวงตาของหญิงสาวเบิกกวางขณะรองอุทานชมความ
งามของบรรยากาศ “วิวสวยจัง” 

“ผนังตึกสีขาวโพลนน่ันนะหรือ ไหนบอกซิวาทำไมถึงมาเอาปานน้ี 
นี่เกือบจะใหคนออกตามหาตัวอยูแลวรูไหม คิดวาเกิดอะไรขึ้นกับเธอเขา
แลว”  

เธอทำหนาหงอยอีกครั้ง  
“ขอโทษคะ พอดีเพิ่งไดรับขอความเมื่อชั่วโมงกอนนี่เอง” 
“แตปกติเธอตองอยูหองพักนี ่ เพราะเธอมีสอนพิเศษภาษา

ฝรั่งเศสใหเด็กสาวขางหอง” 
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“ก็บังเอิญวาวันนี้มีคอนเสิรตของนักรองชื่อดังคนหนึ่งนะคะ” 
“อยาบอกนะวาเด็กสาวคนนั้นของดเรียน ฉันวาเธอเปนคนของด

สอนเสียมากกวา” เขาพูดอยางอารมณดี และเปนอีกครั้งที่เขารูทันเธอ 
หญิงสาวจึงกมหนางุดและแอบถอนหายใจ  

“ทำไมชีคตองเดินทางมาเองดวยละคะ ปกติมักจะใหราเชนมา
แทนนี่คะ” เธอเลี่ยงที่จะตอบวาใชดวยการยอนถามเขาแทน 

“พอดีฉันมาติดตอธุรกิจที ่นี ่ วางๆ อยู ก็เลยแวะมาดูความ
ประพฤติของเธอ ไดขาววาเรียนใกลจบแลว” 

“คะ ตอนนี ้กำลังเดินเรื ่องขอจบคะ อีกสักสองอาทิตยก็คง
เรียบรอย จะไดออกหางานทำสักที” 

“ตั้งใจจะทำงานที่ไหนละ” 
“ชีคก็ถามออกมาได ก็ตองหางานที่นี่สิคะ ในเมื่อลีนอยูที่นี่” 
“แลวเธอไมคิดจะกลับไปเหยียบผืนทะเลทรายบางหรือไง ลืมแลว

หรือวาเธอมีสายเลือดของชาวทะเลทรายไหลเวียนอยูในกาย” 
“ลีนทราบดีคะวาลีนมีสายเลือดของซูราหน” 
ภาพในอดีตไดหวนคืนมาในความทรงจำของเลลิลีน พอและแม

ของเธอเปนชาวซูราหน เปนชาวทะเลทรายโดยสายเลือด แมภาพของ
บุพการีจะเลือนราง แตเธอก็สุขใจทุกครั้งที่นึกถึง การสูญเสียครอบครัว
อันเปนที่รักไปทำใหเธอตองกลายเปนเด็กกำพรา ไรที่พึ่งพิง หนทางชีวิต
ดูมืดมน ทวาการไดพบกับชีคหนุมผูปกครองแผนดินซูราหนในตอนนั้น 
รวมทั้ง ชีคคาลิค อัล ฮาหราน ลูกชาย ไดทำใหเข็มทิศชีวิตของเธอ
เปลี่ยนไป เธอไดรับการอุปการะเลี้ยงดูและใหการศึกษาที่ดี โดยสง 
ตัวเธอมาอยูที่ประเทศอังกฤษ  

“ฉะนั้นเธอควรเลือกที่จะใชชีวิตในดินแดนที่เธอเกิด เธอควรรูนะ
วาฉันปรารถนาใหเธอกลับไปอยูที่นั่น หรือเธอไมคิดที่จะกลับไปที่นั่นอีก 
เธอไมรักซูราหนแลวหรือ” 
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“โธ! ชีคคะ ลีนรักซูราหนคะ” 
“ฉันรู แตเธอยังไมกลาพอที่จะกลับไป แตถาเธอไมกลาในตอนนี้ 

แลวเมื ่อไหรเธอจะกลาละ การติดอยู กับอดีตมันรังแตจะทำใหเธอ 
เจ็บปวด และทำใหสูญเสียเวลาอันมีคาที่อาจมีความสุขในดินแดนแหง
นั้นนะ” 

“ใช ลีนเห็นดวยคะ ยิ่งปลอยใหเวลาเลยผานไปนานเทาไหร 
ความสุขของลีนก็ยิ่งอยูหางไกลไปเทานั้น” ใบหนาของเธอสลดเศรา  
“ลีนอยากไปซูราหนมาก” อยากไปหาเขา...คนที่เธอรัก แมเขาจะชิงชัง
เธอ รวมทั้งกลับไปสัมผัสกลิ่นอายแหงทะเลทรายอีกครั้ง 

“งั้นเปนอันตกลงวาอีกสองอาทิตยเธอจะเดินทางไปที่นั่น” 
“โห! มัดมือชกกันนี่คะ” 
“ไมหรอก มัดมือชกที่ไหนกันละ มันถึงเวลาแลวที่เธอจะกลับไป 

ที่นั่น” 
“ขอเวลาสักนิด ขอใหลีนไดทำงานเก็บเงินอีกหนอยไดไหมคะ” 

เธอวิงวอนขอความเมตตา “นานะ ชีคคาลิค นะคะ” 
เขายิ้ม กอนยิ้มนั้นจะกลายเปนแยกเขี้ยว  
“อยาทำเปนโอเอ หมดเวลาของความขลาดกลัวแลว เธอตอง

กลับไปที่นั่นตามคำสั่งของฉัน” 
“คำสั่งที่เลี่ยงไมได ลีนรูคะ แตลีนไมคอยมีเงินนี่นา ขอทำงาน

เก็บเงินหนอยไดไหมคะ” 
“ได เธออยากไดคาจางเทาไหรละ ฉันจะจางเธอเอง” 
“จริงเหรอคะ” เธอยิ้มกวาง “เรียกคาตัวไดเหรอคะ” 
“ไดสิ วามาวาจะเอาเทาไหร” 
“แลวงานท่ีวามันคืองานอะไรละคะ จะไดเรียกใหมันสมน้ำสมเน้ือ

หนอย เผื่อเรียกไปแลวมันนอยกวาที่เหนื่อยกายทำงานไป เดี๋ยวจะไมคุม
คาเหนื่อย” 
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“เธอนี่งกชะมัด” เขาแกลงทำหนาดุใสเธอ 
“ลอเลนคะ ลีนไมกลาหรอก ชีคคือผูมีพระคุณของลีนโดยแท  

ตอใหตองทำงานฟรี ลีนก็เต็มใจทำใหคะ แตคนอยางชีคคาลิคซะอยาง 
คงไมใจดำพอที่จะใชงานเด็กฟรีหรอก ลีนรูดี” เธอพูดดักคอจนชีคหนุม
ตองกลั้นหัวเราะ 

“งั้นดีเลย ฉันถือวาเธอรับปากที่จะทำงานนี้แลวนะ สวนเรื่อง 
คาจางฉันรับรองวาจะจายอยางงาม งั้นอีกสองอาทิตยเจอกันที่ซูราหน 
ไปใหตรงเวลานัดละ อยาสายอีก” 

“หืม...วาไงนะคะ!” หญิงสาวทำหนามึนงงกอนสงเสียงออดออน 
“ไมนะคะ นานะ ยังไมใชตอนนี้นะคะ” 

“วาแตตอนนี้เธอเลนไวโอลินไดกี่เพลงแลว” ชีคหนุมถามตอโดย
ไมสนใจใบหนาสลดเครียดของเธอ 

“โธ! อยาเปลี่ยนเรื่องซิคะ ตอนนี้ก็เลนไดเพลงเดียวเทานั้นละคะ 
เพลงเดียวที่ชีคใจดียอมใหครูไวโอลินคนเกงของซูราหนสละเวลาสอน
ให...วาแตขอเวลาอีกครึ่งปไดไหมคะ” 

“เธอนี่ไมพัฒนาเอาซะเลย ฉันละสงสัยจริงๆ วาเธอจะหัดเลน
เพลงนั้นทำไม” 

“เอาไปทำใหหนุมประทับใจคะ”   
คิ้วเขมขมวดฉับราวกับคำตอบของเธอทำใหเขางงงัน 
“โธ! ชีคคะ หกเดือนนะคะ” เธอไมยอมลดละที่จะตื๊อขอรอง  

“สี่เดือนก็ได โอเค สามเดือนนะคะ มันกะทันหันเกินไปถาตองเปนอีก
สองอาทิตยขางหนา สามเดือนขาดตัว ไดโปรดเถอะคะ” 

“จีบใคร” น้ำเสียงออนโยนเปลี่ยนเปนเขมดุดวยความสงสัย 
“เขาเปนใครก็ชางเถอะคะ มันผานมานานแลว ไมอยากพูดถึง

เขาสักเทาไหร พูดถึงแลวก็คิดถึงทุกที อยากตามเขาไปในดินแดนของ
เขา แตยังไมพรอมเทาไหร” 
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คิ้วเขมของเขาขมวดเปนปมอีกครั้ง ใบหนาหลอทะมึนสอเคาพายุ
ราย 

“งั้นพรุงนี้เราจะกลับซูราหนดวยกัน เพื่อที่เธอจะไดทำงานใหฉัน 
งานนี้ไมมีใครจะทำไดดีไปกวาเธออีกแลว และเธอไมมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ
ใดๆ ทั้งสิ้น” น้ำเสียงเขาเฉียบขาดพอๆ กับใบหนา “และเหมือนวาเธอ
จะลืมอะไรบางอยางจนฉันตองย้ำเตือนเธอวา...ฉันหามเธอมีแฟนจนกวา
ฉันจะอนุญาต เขาใจไหม!” 

เขาชางมีรัศมีของนักปกครองที่นากลัวจริงๆ หญิงสาวคิด กอน
จะนั่งคอตก ฝนใจยอมรับชะตากรรมที่ไมสามารถเลี่ยงได 

ก็ดี...เธอเองก็อยากกลับไปที่นั่น อยากไปหาเขา จะไดรูสักทีวา
เขาแตงงานมีลูกมีเตาหรือยัง เธอจะไดตัดใจแลวเปดรับมิตรไมตรีจาก
ผูชายคนอื่นบาง แตก็นั ่นละ เธอคิดวาคนยโสอยางเขาคงไมมีใคร
หลงใหลเพออยากไดนักหรอก ยกเวนเธอ 

“แลวงานที่วามันคืองานอะไรเหรอคะ”  
เธอถามออกไปดวยน้ำเสียงของคนหมดแรงหลังยอมรับชะตากรรม

ของตัวเองไดแลว ทั้งพยายามเลี่ยงที่จะตอบคำถามเขา 
“ตามหาคน ไมสิ ตามลา แลวพาเขากลับมาพบฉันใหได...”  

เขาตอบแลวยอนถามกอนวกเขาเรื่องเดิม “วาไง ฉันถามวาเขาใจไหม”  
เธอแทบถลึงตาออกมาดวยความสงสัย  
“เขาเปนผูชายเหรอคะ” 
ชีคคาลิคพยักหนา  
“ใช เปนผูชายที่หยิ่ง ยโส จองหอง และอวดดีไมมีใครเทียบ... 

เธอยังไมตอบคำถามฉันเลยนะ”  
“ชางเปนลักษณะของผูชายท่ีนารังเกียจซะจริง” เธอออกความเห็น

อยางตรงไปตรงมา “แลวเขาทำอะไรผิดคะ ทำไมถึงตองตามลาเขาดวย” 
“เขาผิดตรงที่ขัดใจมกุฎราชกุมารแหงซูราหน และเขาอาจตอง 
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รับโทษ ในกรณีเดียวกัน ใครท่ีพยายามหลีกเล่ียงการตอบคำถามของฉัน 
ก็เทากับขัดใจฉัน และคนคนนั้นอาจตองรับโทษ ซึ่งอาจเปนตอนนี้เลย
ก็ได หากทำใหฉันเดือดขึ้นมา”  

ชีคหนุมพูดดวยเสียงเรียบ ใบหนาเปอนยิ้มออนโยน ทวามัน
ทำใหเธอตื่นผวาเปนบา 

“ก็ไดคะ...งั้นขอตอบวาเขาใจคะ เขาใจที่สุด ไมเคยมีอะไรที่จะ
เขาใจไดอยางลึกซึ้งขนาดนี้ไดอีกแลว” ในที่สุดเธอก็ยอมจำนน “งั้นขอ
เขาเรื่องตอนะคะ แลวทำไมไมสงคนไปจับตัวเขาละคะ แผนดินซูราหน
ไมมีใครยิ่งใหญไปกวาทานชีคคาลิคอีกแลว นอกจากปูนอยของชีคที่
สามารถออกคำสั่งกับหลานชายคนนี้ไดบางในบางครั้ง” 

ชีคคาลิคยิ้มอยางพอใจกอนพูดออกไปวา 
“ถาฉันทำแบบนั้นก็ดูจะเปนการหักหาญหัวใจเขาเกินไป” 
“อืม...ฟงดูทะแมงๆ นะคะ ชีคคาลิค แตก็นั่นละ เขาเปนผูชาย 

สวนลีนเปนเพียงผูหญิงตัวเล็กๆ ไรความสามารถใดๆ ทั้งสิ้น จะลาก 
ตัวเขามาใหชีคไดยังไงกัน มองไมเห็นหนทางเลย ดีไมดีโดนจับตัวเรียก
คาไถจากชีคจะยิ่งแย” 

ชีคคาลิคหัวเราะในจินตนาการของหญิงสาว 
“เขาไมทำแบบนั้นหรอก เขาไมใชคนรายอะไร ฉันรับรอง” 
“ถึงงั้นก็เถอะ ขนาดชีคเองยังตามเขากลับมาไมได แลวลีนเปน

ใคร เขาถึงตองฟงดวยละคะ” 
“เอานา...เธอนะเปนผูหญิงแปลกประหลาดและรายกาจเกินหนาตา

สวยๆ ของเธอ นั่นคงมากพอที่จะลากตัวเขากลับมาพบฉันได ฉันเชื่อมั่น
แบบนั้น” 

“นอมรับคำชมคะ” เธอประชดกลายๆ “แตวา...เขาจะไมเตะลีน 
กลับมาหาชีคกอนเหรอคะทันทีที่ไดรูวาลีนเปนคนของชีค” 

“ก็อาจจะ...”  
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เลลิลีนหนาตึงขึ้นเล็กนอย  
“แตดวยของสิ่งนี้เขาจะรับฟงเธอ” 
ชีคคาลิคลวงกลองกำมะหยี่ขนาดเล็กจากกระเปาเสื้อแลวสงให

หญิงสาว เลลิลีนรับไวแลวเปดออกดูดวยความใครรูโดยไมตองรอให 
อีกฝายอนุญาต 

“สรอย...วาว! สวยจังคะ” เธอพูดขึ้นทันทีที่ไดเห็นประกายสีขาว
พราวระยิบระยับของจี้ที่ติดอยูกับสรอยสีทอง “อัญมณีอะไรนะ ทำไมถึง
สวยงามขนาดนี้” 

“เพทายสีขาว อัญมณีศักด์ิสิทธ์ิประจำตระกูลฮาหรานของฉันนะสิ” 
“สวยจังคะ” เธอเงยหนาจากสรอยในมือพลางเอยชม 
“ดวยของสิ่งนี้ ฉันขอรับรองความปลอดภัยของเธอ เขาจะไมทำ

อันตรายเธอ รวมทั้งเธอยังมีอำนาจเหนือเขา เขาจะยอมรับฟงคำพูดของ
เธอ รับฟงคำสั่งของเธอ แตเขาจะทำตามหรือไมก็อีกเรื่องหนึ่ง” 

“ฟงแลวเหมือนวามันจะทำใหรูสึกดีขึ้นนะคะ แลวชีคตองการให 
ลีนพาเขากลับมาเพราะเหตุผลอะไรคะ” 

“เขาตองกลับมาดูตัววาที่เจาสาวของเขา และแนนอนวาทั้งคูตอง
แตงงานกัน” 

“ชักสงสัยวาเขาเปนใครกันแน ไอผู ชายหยิ ่ง ยโส จองหอง 
อวดดี...” เธอพูดไดอยางครบถวนไมมีตกมีหลน ซ้ำยังแถมใหอีกวา “ไม
แยแสตอความปรารถนาดีของชีคคาลิคที่อุตสาหเสียสละเวลาอันมีคายิ่ง 
เปนธุระจัดการหาผูหญิงมาใหแตงงานดวย มันคือการคลุมถุงชน
กิตติมศักดิ์เชียวนะ ยังกลาปฏิเสธ ชางเปนคนที่นาชังซะจริง”  

‘มินาละ...เขาถึงไดหนีไป’ เธอคิดเมื่อพูดจบ 
ชีคคาลิคหัวเราะราวชอบใจที่ถูกเธอเหน็บแนม 
“ก็ไมใชใครที ่ไหน เขาคือชีคนอย...ชีคคาเอล อัล ฮาหราน  

นองชายของฉันเอง” 



32   โอบรักเจาทะเลทราย

‘ตาชีคบา!’ 
เธอคาดโทษชีคคาลิคในใจเงียบๆ ระหวางนั่งรถเพื่อมุงหนาลงไป

ทางใตของประเทศซูราหน เปาหมายของเธอคือ ชีคคาเอล อัล ฮาหราน 
เธอคุนเคยกับชื่อนี้ รูดีวาเขาคือนองชายของชีคคาลิค แตเธอยังไมเคย
เห็นหนาคาตา รวมทั้งการที่เธอมีอดีตอันนาเจ็บปวดในดินแดนแหงนี ้
ทำใหเธอตัดสินใจที ่จะไมร ับรู ข าวสารหรือแสวงหาความรูใดๆ ที ่
เกี่ยวของกับประเทศนี้นัก 

แตก็ยังมีสิ่งหนึ่งที่เธอสนใจในดินแดนแหงนี้...ฟนีน 
เสียงโทรศัพทมือถือดังขึ ้น หญิงสาวจึงลวงมันออกมาจากเป 

สีเขียว เธอมองดูชื่อแลวยิ้มกอนกดรับ 
“วาไงเพื่อนยาก” 
“ไปซูราหนก็ไมบอกกันสักคำเลยนะ ฉันอยากไปที่นั่นมาก” 
“ฉันขอโทษ อยาโกรธเคืองกันไปเลยนะจะคนดี” 
“แตก็ขอบใจที่อุตสาหฝากเบอรโทร. ติดตอไวให แลวเอาเงิน

ที่ไหนไปซื้อโทรศัพทละ ไหนบอกวาตองประหยัดเพื่อเก็บเงินเผื่อจะไดไป
ตามหาฟนีน นี่คงเก็บไดพอแลว เลยแอบชิ่งหนีไปคนเดียวใชไหม” 

“บาเถอะ วาคิน ฉันถูกบังคับใหมาทำงานดวนใหแกทาน 
ผูมีพระคุณตางหากละ อันที่จริงฉันยังไมพรอมที่จะมาดวยซ้ำ เพราะใจ
ไมกลา รวมทั้งเงินไมพอ แตการรับงานจากทานผูมีพระคุณของฉันมันดี
ตรงที่ฉันไดเงินกอนงาม ซึ่งมากพอที่จะใชมันในการตามหาฟนีน เพื่อ 
ใหรูวาเขามีลูกมีเตาหรือยัง ฉันจะไดตัดใจ” 

“ไมเห ็นจะตองไปเสียเง ินเสียทองเยอะแยะเลย ก็ใหท าน 
ผูมีพระคุณของเธอชวยสิ ไมเห็นตองทำใหมันมากเรื่องมากราวเลย” 

“ไมเอาหรอก นาอายชะมัด ใหชวยตามหาผูชายเนี่ยนะ ทานจะ
ไดคิดวาฉันเปนผูหญิงไรยางอายนะสิ ถึงมันจะเปนเรื่องจริงก็เถอะ” เธอ
ยอมรับกลายๆ อยางไมใครเต็มใจนัก “ขนาดหลุดพูดถึงเขานิดเดียว 
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ทานชีคสุดหลอของฉันยังทำตาเขียวปดใสเลย ยอมใหทานรูไมไดเด็ด
ขาด ไมงั้นฉันตายแหง คงโดนอบรมไปทั้งอาทิตยแนๆ” 

“งั้นรักษาตัวดวยละกัน คาโทร. แพง แคนี้กอนนะ เพราะฉันก็
จำเปนตองเก็บเงินเหมือนกัน” 

“เก็บทำไม” 
“ก็ตามเธอไปที่ซูราหนไงละ...ลิลี่” 
“วาย! หามนะ อยานะ อยาเรียกฉันแบบนั้น เธอไมมีสิทธิ์เรียก” 
“ตองหวานใจเธอ...ฟนีนเทานั้นใชไหมถึงมีสิทธิ์เรียก” 
“แหงละสิ...ก็เขาเปนคนตั้งชื่อนี้ใหฉันนี่” 
“แลวก็เปนคนที่ทิ้งใหเธอโดดเดี่ยวเดียวดายอยูที่ลอนดอนเพียง

ลำพัง โดยไรคำล่ำลา วาแต...เธอจะเริ่มตามหาฟนีนที่ไหนละ ซูราหน 
ออกจะกวางใหญ” 

“พอดีฉันแอบไดยินอาจารยพูดถึงเขาเมื่อสามเดือนกอน...แตฉัน
ไมบอกนายตอนนี้หรอก ฉันหมั่นไสนายแลว นายวางสายไปเถอะ แลว
รีบๆ เก็บตังคตามฉันมาที่นี่ใหไวละกัน” 

“ก็ได...หาสาวไวรอฉันสักสองสามคนนะเพื่อน ฉันขี้เกียจตามลา
หารักแทเหมือนเธอ รักแทที่ไรวี่แวววาเขาจะรักตอบ ฮาๆๆ”  

แลวเพื ่อนรักของเธอก็ชิงวางสายไปกอนที ่เธอจะสวดยาวใส 
บังอาจเอาเรื่องจริงมาลอเลน อยาใหเจอตัวนะ จะเลนงานเสียใหเข็ดเลย 
พวงดวยความผิดขอหาบังอาจเรียกเธอวาลิลี่  

“ชื่อนี้สงวนไวสำหรับหวานของใจฉันเรียกเพียงคนเดียวยะ”   
“คุณเลลิลีนครับ...จะใหแวะตลาดพ้ืนเมืองของเมืองน้ีกอนไหมครับ 

ชีคคาลิคเคยบอกวาคุณชอบของพื้นเมืองของที่นี่” 
จริงอยางที่ทาซัสพูด เธอชอบของพื้นเมืองของที่นี่ ชีคคาลิคเคย

ซื้อสรอยขอมือสงใหเธอเปนของขวัญในวันเกิด เมื่อเขาเห็นเธอชอบจึงซื้อ
เครื่องประดับ รวมทั้งขาวของอยางอื่นสงใหเธอบอยๆ จนเธอนึกอยาก
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มาเยือนที่นี่ดวยตัวเองสักครั้ง 
“จะ แวะกอนก็ได ฉันเองก็อยากเดินดูของเหมือนกัน” 
เลลิลีนบอกใหทาซัสรออยูที่รถ จากนั้นเธอจึงเดินเขาไปยังยาน

การคาพื้นเมืองขนาดใหญ มองดวยความตื่นตากับฉากการดำเนินชีวิต
ของชาวอาหรับที่มีผูคนคลาคล่ำหนาแนน เธอสูดลมหายใจรับกลิ่นอาย
ที ่เธอหางไกลไปเสียนานใหเขามาอยูในรางกายของเธอ ทำใหเธอ
ตระหนักวาเธอคิดถึงดินแดนแหงนี้เพียงใด 

เลลิลีนไมคอยรูตัวนักวาเธอเปนที่สนใจของคนที่นี่มากแคไหน จะ
วาไปเธอไมเคยรูตัวมาตลอดชีวิตของตัวเองนั่นแหละ วาตัวเธอสามารถ
ดึงดูดสายตาของใครตอใครใหมองเธอดวยสายตาชื่นชม นั่นก็เพราะเธอ
ไมคิดวาตัวเองเปนคนสวย จึงพลอยทำใหคิดไปดวยวาคนอื่นก็คงมองวา
เธอไมสวยเชนกัน แตอยางนอยเธอก็คิดวาตัวเองนารักพอใชในแบบที่
เธอเปน 

เธอไมใชหญิงสาวแตงตัวเซ็กซี่ แตงหนาแตงตาเพื่อดึงดูดความ
สนใจจากหนุมๆ เธอไมใชคนที่ออนหวานนารักนาทะนุถนอมจนอยากมี
คนดูแล และเธอไมใชคนเสแสรงแกลงทำใหใครชื่นชอบ เธอเปนตัวของ
ตัวเอง เธอไมใชคนขลาดกลัว เธอกลาเถียงทุกคำพูดที่ไมเห็นดวย รวม
ทั้งกลาทำในสิ่งที่แมแตตัวเธอเองยังไมคิดวาจะทำ แตเมื่อรูตัว เธอก็ทำ
มันลงไปแลว จนในบางครั้งเธอยังแอบคิดเลยวาเธอบาไปหรือเปลา 

แตกระนั้นพอคาแมคาและคนที่เดินสวนทางกันไปมาตางก็เหลียว
มองเธอดวยรอยยิ้มแทบทุกคน  เธอหลงคิดวาหนาตาเธอคงแปลก
ประหลาดสำหรับคนที่นี่จนทำใหพวกเขาขำกัน 

‘สงสัยฉันคงเปนตัวประหลาดของที่นี่’ เธอคิดอยางขบขัน 
เธอเดินทอดนองอยางอารมณดี ทวงทาการเดินที่คลองแคลว

ทะมัดทะแมงในชุดเสื้อยืดสีขาวกับกางเกงยีนสีเขม  สะกดใหสายตา
ของชายหนุมคนหนึ่งหยุดมองเธอในทุกยางกาวจนตระหนักและมั่นใจวา
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ตองใช! 
ขณะที่เลลิลีนกำลังตอรองราคาผาพื้นเมืองสีฟาผืนหนึ่ง ก็ปรากฏ

กลุมชายฉกรรจแตงกายดวยชุดพื้นเมืองสีดำ ศีรษะและใบหนาถูก
ปกปดดวยผาสีเดียวกัน เหลือใหเห็นเพียงดวงตาคมเขมจนกลายเปน
ดุดัน พวกเขาเดินผานดานหลังเธอไปดวยความเรงรีบจนกระทั่งชายคน
หนึ่งไดเดินเฉียดหญิงสาว แตแมจะเปนเพียงการเฉียด แตนั่นก็สงผลให
รางของเธอเซเขาหาแผงตรงหนาจนหนาคว่ำซุกกองผาหลากสี 

“กลิ่นเหม็นใชไดเลยแฮะผาพวกนี้” เธอกัดฟนพูด แลวเบือนหนา
ไปมองกลุมคนที่เดินผานไปดวยดวงตาอาฆาต “หนาตาไมไดเรื่องแลว
ยังจะ...”  

ริมฝปากเธอหยุดชะงัก ดวงตาเบิกโพลงเมื่อไดเห็นดวงตาคูหนึ่ง
ของชายในกลุมชุดดำที่มองมายังเธอ หญิงสาวรูสึกคุนอยางบอกไมถูก 
โดยไมรอชา เธอรีบยืดตัวตรงแลววิ่งตามเขาไป หวังวาจะสามารถแทรก
ผานคนอื่นๆ เขาไปถึงตัวเขาได  

“หยุดกอน...หยุดกอนไดไหม”  
ราวกับวาไมมีใครสนใจเสียงตะโกนของเธอพอๆ กับไมมีใครหลีก

ทางใหเธอแทรกกายเขาไปหาคนตรงกลาง เธอจึงตัดสินใจรองเรียกชื่อ
เขา 

“ราชิด! หยุดเดี๋ยวนี้นะ!”  
แตไมมีใครยอมหันมาสักคน ซ้ำยังเรงฝเทาจนกลายเปนวิ่งทิ้งหาง

เธอออกไป  
“ฉันไมยอมแพหรอกนะ ฉันจำคุณได”  
เลลิลีนไมยอมใหกลุมชายชุดดำทิ้งหางเธอไดไกลนัก เพราะราชิด

คือคนสำคัญที่จะนำเธอไปพบกับฟนีน เธอลืมสิ้นถึงภารกิจที่ไดรับมอบ
หมาย ทุกลมหายใจเขาออกคือฟนีน ฟนีน และฟนีน  

“ไปใหพนนา”  
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สิ้นเสียงอันดุดันนากลัว รางของเธอก็ถูกทอนแขนยักษของชาย
คนหลังสุดฟาดเขาเต็มหนา รางบางลอยละลิ่ว ความเจ็บปวดทำเอาสติ
เธอของพราเลือน แตกอนที่รางจะกระแทกลงกับพื้น ก็มีทอนแขนแกรง
โอบรับรางเธอไว กอนจะพยุงใหเธอลุกขึ้นยืน 

“ราชิดเหรอ” เธอถามทั้งที่ยังกมหนา 
“ใครคือราชิด!” 
หา! นี่ไมใชราชิดหรอกหรือ 
“ฉันถามวาใครคือราชิด” เสียงคำรามขูฟอดังขึ้นจนเธอสะดุง นึก

หวาดกลัวในน้ำเสียงเขมต่ำที่คุกคาม “ทุกคนหยุด!” เมื่อสิ้นคำสั่ง ฝเทา
ของคนชุดดำตางหยุดชะงัก “ทุกคนเดินมาหาฉัน”  

เลลิลีนมองกลุมของชายชุดดำดวยสติที่เลือนรางเต็มที รางของ
เธอซวนเซเจียนจะลมลงบนพื้น ทวาคนที่โอบเธออยูนั้นกระชากเธอเขา
มากอดไวแนบอกอยางคุกคาม ทามกลางการมุงดูเหตุการณอันนาระทึก
ของคนในตลาด 

“หนึ่งในพวกเรา...มีคนเปนไสศึก” 
‘ไสศึกอะไรกัน...คนพวกนี้เปนใคร...แลวราชิดละ...’ หญิงสาวคิด

อยางหวาดๆ 
“ไหนเธอบอกมาซิวาใครคือราชิด” มือใหญแข็งแกรงบีบที่ลำคอ

จนเธอปวดแปลบและเริ่มหายใจไมออก “วาไงละ” 
เธอพยายามใชมือตีทอนแขนเขาเพื่อบอกใหคลายมือออกกอนที่

เธอจะตายจนหมดโอกาสไดพูดอะไรออกมา 
“ปละ...ปลอย...จะบอกไดยังไงกันละ!” เธอเคนเสียงพูดออกมา

ไดในที่สุด 
มือหนาคลายแรงบีบลงเล็กนอย เธอจึงไดสูดลมหายใจลึกเขา

ปอด แลวก็เกิดอาการสำลักเสียงดัง  
“โอย!” เธอรอง รูสึกทรมานเจียนตาย 
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“ถายังชักชาละก็...ฉันจะฆาเธอทิ้งซะ” 
“ฆาไปก็ไมมีประโยชนหรอก อันที่จริงฉันไมรูจักพวกของคุณเลย

สักคน” 
“แลวเธอเรียกใครวาราชิด เห็นแคลูกตาเธอถึงกับมั่นใจวาหนึ่งใน

พวกเราเปนคนที่เธอรูจักดี อยามาโกหกฉันใหยาก หรือวาตองใหฉันฆา
ไอพวกนี้ใหหมด เธอถึงจะบอกไดวาศพไหนคือศพของราชิด” 

“โธถัง!” แลวเธอก็ถวงเวลาดวยการสูดลมหายใจลึกเขาปอดลึก 
เพื่อใชเวลานึกหาคำแกตัวดีๆ แตรางของเธอกลับถูกเขยาอยางแรงคาที่
มัวโอเอ “เบาๆ หนอยสิ เดี๋ยวไดตายกันพอดี” 

“ตายไปก็ไมมีคนสนเธอ” 
“แหงสิ ก็ไมมีใครรูจักฉันนี่” 
“แลวเจาราชิดละ!” 
“โอย! จะตะคอกใหหูแตกเลยหรือไง” เธอพึมพำเสียงเบา 
“วาไงนะ!” 
“ก็บอกวาไมมีใครชื่อราชิดทั้งนั้นแหละ ฉันก็แคเขาใจผิดไปเอง 

จะมีไดไงละ ในเมื่อราชิดนะไดจากฉันไปแลว จากไปตั้งแตสองปที่แลว
พรอมกับผูชายคนหนึ่งที่ฉันรักหมดหัวใจ” ใบหนาของเธอเริ ่มแสดง
อารมณของคนที่หัวใจกำลังจะขาดเพราะการสูญเสียคนรัก กอนจะ
พลามตอไปวา “ฉันก็แคคนบาที่เฝาแตเพอเจอวาจะไดเขากลับคืนมา 
ฉันเหมือนคนขาดสติ เดินทางเรรอนเพื่อหวังวาจะไดเจอเขาที่ไหนสักแหง
ก็เทานั้น แต...” 

“โวย!” เจาหัวหนาคนที่คุมตัวเธอไวเริ่มรำคาญ “พอ! หยุดได
แลว!” วาแลวก็ผลักรางเธอจนลมไปกองอยูกับพื้น 

“โอย!” เธอโอดครวญพลางปดฝุนออกจากเสื้อผา 
“พวกแกทุกคน...เปดผาคลุมหนาออกเดี๋ยวนี้!” 
ทุกคนจำตองทำตามอยางเลี่ยงไมได รวมทั้งคนที่เปนไสศึก! 
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หัวหนาของกลุมคนชุดดำรูในทันทีวาใครคือคนแปลกปลอมที่ 
แฝงตัวเขามา เขาจึงชักปนที่เหน็บไวที่เอวดานในเสื้อคลุมออกมา 

“ถาขยับ-แก-ตาย!”  
แมเสียงจะเบาไปนิด แตมันก็ฟงดูคุกคามเสียจนคนไดยินตอง 

นิ่งไปเมื่อไดเห็นปนในมือของเธอ 
“นี่แก!” 
“แกอะไรกันละ พูดไมเพราะเลยนะ”  
เลลิลีนคอยๆ ฝนกายลุกขึ ้นทั ้งที ่เจ็บระบมไปทั ้งตัว ปลาย

กระบอกปนชี้ไปที่ตัวหัวหนา เธอปรายสายตามองไปยังราชิดที่ยืนอยู 
และเขาก็ไมไดยืนอยูเฉยๆ ในมือทั้งสองมีปน และกำลังจอไปที่คนชุดดำ
อีกสองคนในกลุม หญิงสาวสบตาเขา แลวก็เห็นแววกังวลอยูบนใบหนา
ของเขา จึงสงรอยยิ้มบางๆ ตอบกลับไปเพื่อบอกวาไมตองเปนหวงเธอ 

เธอไมรู วาเกิดอะไรขึ้น แตสัญชาตญาณบางอยางบอกเธอวา 
คนพวกนี้คือคนราย และเธอตองชวยราชิด 

“แกไมกลายิงฉันหรอกแมสาวนอย” เสียงเจือหัวเราะของตัว
หัวหนาดังขึ้น พยายามคุกคามใหสติของเธอกระเจิดกระเจิง 

“ลองดูสักนัดไหมละ” เธอตอกกลับดวยน้ำเสียงมาดมั่น แต
สีหนาไมสูดีนัก “ไมไดจับปนมาเปนปแลว ไมรู วาเล็งไปที่หัวแลวจะ
พลาดไปโดนเปาตรงหวางขาหรือเปลา ลองดูไหมละ” 

ดวงตาที่บงบอกความขบขันของหัวหนาโจรสงบเยือกเย็นลง 
“แกไมกลาหรอก” 
“ฉันกลาโดยไมลังเลเลยตางหาก” 
“ก็เอาสิ ถาแกกลา”  
“แลวทำไมตองเสียงสั่นดวยละ” 
“แลวทำไมตองโอเอดวยละ”  
“แลวจะถามมากทำไมกันเนี ่ย” เธองางไกปนเตรียมพรอม 
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“อยากโดนยิงนักหรือไงละ โอเค ได ฉันยิงก็ได เพราะฉันไมชอบใหใคร
มาตะโกนใสหนาฉัน”  

แลวเธอก็ลั่นไก! 
“เฮย!” เธอรองอยางตกใจ ใบหนาซีดเซียวเมื่อเห็นอีกฝายยังยืน

นิ่งอยูที่เดิม ซ้ำยังลวงปนพกขนาดเล็กที่เหน็บซอนไวบริเวณนองออกมา
แลวเล็งปลายกระบอกปนมาที่เธอ 

‘ทำไมลูกกระสุนถึงไมออกมาละ’ เลลิลีนคิดอยางหวาดๆ 
“คราวนี้เรามาดูกันวาใครจะตายกอนกัน” 
หัวหนาโจรจอมวายรายไมยอมปลอยใหเธอไดสูดลมหายใจลึก

เพื่อเรียกสติ รวมทั้งไมยอมใหเธอไดพูดประโยคสุดทายของชีวิตออกมา 
ปงๆๆ! 
มันเพียงพอแลวใหเลือดสาดไปทั่วราง...เพียงพอแลวใหเธอพริ้ม

ตาหลับลง กอนรางจะซวนเซลมลง และหมดสติ 
“ลิลี่...ยายนี่เองงั้นเหรอ” 
 
“ครับ เธอเอง” 
“แลวยายนี่มาอยูที่นี่ไดยังไงกัน” 
“น่ันสิครับ ผมเองก็สงสัย หรือวา...เธออาจมาตามคำสัญญาก็ได”  
ราชิดยิ้มแกมแดงระเรื่อ ผิดกับเจานายหนุมที่ทำหนาหงิกอยางไม

สบอารมณ และยิ่งบึ้งตึงขึ้นเมื่อเหลียวมองไปยังรางบางที่นอนหมดสต ิ
ผมเผารุงรังปดหนาปดตาบนเบาะฝงตรงขามในรถลีมูซีนสีดำคันหรู หลัง
จากที่เขาจัดการยิงเจาคนที่จอปนเพื่อยิงเธอจนเสียชีวิต เลลิลีนหมดสติ
ไปในตอนนั้น โดยมีทอนแขนใหญของเขารับรางของเธอไวกอนที่จะลม
ลงกระแทกพื้น 

“ไรสาระ! โชคยังดีที่ไมโดนลูกหลง วุนวายซะจริง!” 
“แตก็ตองขอบคุณเธอนะครับ เปนเพราะเธอแทๆ ที่ชวยผมถวง
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เวลาไอพวกนั้นไมใหบุกเขาไปในซอง” 
ราชิดหมายถึงแผนการบุกจับพวกคาประเวณีที่ตำรวจตามสืบ

และพยายามจับกุมมาหลายตอหลายครั้ง แตก็พลาดทาเสียทีในทุกครั้ง 
จนกระทั่งไดชายหนุมทั้งสองคนเขามาชวยในการวางแผนและดำเนิน-
การจับกุม ทุกอยางจึงจบลงดวยดี ทวาก็มีปญหาใหมเพิ่มเขามา คือ
หญิงสาวที่เขามองอยูในตอนนี้ 

“ก็ใชที่วาควรตองขอบคุณเธอที่ชวยถวงเวลาใหฉันจัดการพวก 
ในซองไดสำเร็จกอนที่พวกของมันจะตามมาสมทบ แตก็เพราะยายนี่
ไมใชหรือ ที่ทำใหนายเกือบตายนะ ฉะนั้น ฝนไปเถอะวาฉันจะขอบคุณ
ยายตัวปญหานี่” 

“แลวเราจะเอายังไงกับเธอดีละครับ” 
“เอาไงละ ถามมาได นายก็รอใหเธอฟน จากนั้นก็ไลเธอลงจาก

รถซะ ออ! แลวไมตองบอกเธอละวานายยังคงติดตามฉันอยู ฉัน 
ไมอยากใหชีวิตของฉันตองวุนวายไปมากกวาที่เคยเปน ฉันไปละ”  

“จะไปไหนครับ” 
“ไปใหพนจากผูหญิงคนนี้นะสิ” พูดจบฟนีนก็เปดประตูแลวกาว

ลงจากรถ ไมแยแสตอรางที่ปรารถนาอยากพบเจอเขา 
หลังจากนั้นอีกกวาครึ่งชั่วโมงเลลิลีนจึงไดสติตื่นขึ้นมาเพราะฝน

ราย เธอฝนถึงอดีตอันนากลัว สลับไปมากับภาพเหตุการณระทึกในวันนี้ 
เธอสงเสียงกรีดรองขอความชวยเหลือ ตามดวยเสียงรองไห กอนจะเบิก
ตาโพลงมองไปรอบๆ ดวยความงงงันระคนสับสน  

“งง! ปวดหัว! ที่นี่ที่ไหน เกิดอะไรขึ้น แลวนี่ฝนหรือความจริง”  
เธอตั้งคำถามสารพัด กอนจะใชศอกคอยๆ ยันกายลุกขึ้นนั่ง 

เหลียวซายแลขวาจึงพบวาตัวเองอยูในรถยนตคันหร ู แลวจูๆ กระจกกั้น
ระหวางคนขับกับที่นั่งดานหลังก็เลื่อนเปด เธอจึงไดเห็นราชิดหันมามอง
พรอมรอยยิ้ม 
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“นี่คือความจริง...สบายดีนะครับ” 
หญิงสาวพยักหนา  
“ขอบคุณที่คุณยังอยู” 
“ผมไมตายงายๆ หรอกครับ” 
“ฉันรูวาคุณไมตายงายๆ หรอก แตที่ฉันขอบคุณนะ หมายถึง

ขอบคุณที่คุณยังไมหนีหายจากฉันไปไหนตางหากละ” 
“ทำไมครับ” ชายหนุมทำหนาฉงน 
เธอโคลงศีรษะไปมาเพื่อไลความปวดหนึบที่รุมเราอยู 
“ฟนีน...คุณยังติดตอกับเขาอยูไหม คุณนาจะยังอยูกับเขานะ  

ฉันรูวาคุณสองคนสนิทกัน เปนเพื่อนกัน รวมทั้งเปนเจานายลูกนองกัน 
ฉันหวังวาคุณจะยังอยูกับเขานะ” 

เลลิลีนยิ้มเพื่อรอฟงคำตอบ  
“เออ...” 
“หามโกหกนะ” เธอดักคอ “ไมงั้นความเปนบอดีการดของคุณจะ

หมดความนาเชื่อถือทันที” 
“ผมไมมีหนาที่ตอบคำถามอะไรคุณทั้งนั้น ในเมื่อคุณสบายดีแลว 

ก็รบกวนบอกผมดวยวาจะใหผมไปสงคุณที่ไหน” 
“ชัวรแลว” เธอเอยพลางยิ้ม “นี่ตองเปนคำสั่งของเขาแนๆ เพราะ

ตามนิสัยของคุณแลว คุณเปนคนดี ออนโยน ออนหวาน และไมไล 
ผูหญิงแบบนี้หรอก แมวาผูหญิงคนที่วานั้นจะชอบปวนใหชีวิตของคุณ
วุนวายก็ตามที” 

“สำหรับผม ผมมองเปนเรื่องสนุกครับ” 
“งั้นก็คงมีแตเขาสินะ ที่ไมยอมสนุกไปดวย โธถัง! ฉันก็แคอยาก

พบเขาอีกสักครั้งเทานั้นเอง ฉันคงไมวางตามตื๊อเขาเหมือนแตกอนแลว
ละ ตอนนี้ฉันโตแลว เรียนจบแลว และฉันก็มีการมีงานที่ตองทำเหมือน
กัน” เธอกะพริบตาปริบๆ เพื่อขอความเมตตา “นานะ บอกมาเถอะ” 
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“คุณกำลังทำใหผมลำบากใจนะครับ” 
“ฉันทราบคะ งั้นฉันไปก็ได” ใบหนาเธอสลดเศรา กอนจะเอื้อม

มือผลักประตูรถใหเปดออก “ลาละนะคะ คุณราชิด” พูดจบเลลิลีนก็
กาวลงจากรถไป 

เมื่อเธอจากไปไดไมนาน ฟนีนก็กลับมายังรถลีมูซีนที่จอดรออยู 
ราชิดกาวลงจากรถเพื่อเปดประตูใหเจานายหนุม 

“คงสบายใจแลวสินะครับ ตอนนี้คุณเลลิลีนเธอไปแลว แถมยัง
งายกวาทุกครั้งดวย” สีหนาราชิดไมสูดีนัก ดูขรึมผิดปกติเพราะความ
สงสารหญิงสาว 

“แหงละสิ เธอทำใหเราเสียเวลาเดินทางไปเมืองนอรทมัส” 
“แลวจะออกเดินทางเลยหรือเปลาครับ” 
“ไปแวะหาอะไรกินท่ีรานประจำแถวชานเมืองกอนก็แลวกัน ตอนน้ี

ฉันทั้งเหนื่อยทั้งหิว อยากพักกอนเดินทางสักสองชั่วโมง” 
“รานอาหารพื้นเมืองที่ตั ้งโดดเดี่ยวอยูตรงสามแยกกอนเลี้ยว 

เขามาในเมืองนี้นะหรือครับ” 
“ใช” 
เอาเปนวาตอนนี้หญิงสาวที่หลบอยูตรงซอกหลืบเล็กๆ ไดขอมูล

เพียงพอแลว เธอจึงเดินจากไปจริงๆ ดวยรอยยิ้มกวางเพื่อไปหาทาซัสที่
รอเธออยู เมื่อเดินมาถึง เธอก็ไดพบกับสีหนาเปนกังวลของคนขับรถ 

“คุณหายไปไหนมาตั้งนาน ผมตามหาคุณไมเจอเลย” 
“ขอโทษนะ พอดีวาฉันเจออุบัติเหตุนิดหนอย” เธอรีบพูดตอกอน

ที่เขาจะกังวลไปมากกวานี้ “แตตอนนี้ทุกอยางเรียบรอยแลว” 
“ถาคุณเปนอะไรไป ชีคเลนงานผมตายแนๆ” 
“ฉันขอโทษ ฉันรับปากวาจะดูแลตัวเองใหดีกวานี้ เอาละ เราไป

หาอะไรทานกันดีกวานะ ฉันหิวจะแยแลว” 
“ไดสิครับ คุณเลลิลีน” 
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มิดชิด แมกระทั่งใบหนาก็ถูกผาผืนเล็กบางปดจนมองเห็น
เพียงดวงตาสีอำพัน 

‘หวังวาคงไมใชหรอกนะ!’ 
แตทันทีที่เดินมาหยุดที่โตะอาหารของเขา เธอก็สลัดผาคลุมหนา

ออก แลวยิ้มดวยความเขินอาย ดวยความดีใจที่ไดพบหนาเขาอีกครั้ง 
เขามองรอยยิ้มกวางที่เธอมักมอบใหเขาเสมอ ฟนสวยเรียงเปนระเบียบ
นั้นขาวสะอาดตัดกับริมปากแดง ลักยิ้มปรากฏบนพวงแกมเอิบอิ่มทั้ง
สองขาง ดวงตาสีอำพันของเธอสะทอนประกายความสุขสอดรับกับแพ
ขนตางอนที่เสริมความหวานฉ่ำใหแกดวงตาภายใตเรียวคิ้วสีน้ำตาลออน  
จมูกของเธอเรียวสวยแตแฝงดวยความดื้อรั้นยากที่จะยอมแพอะไรหรือ
ใครงายๆ โครงหนาเรียวยาวรับกับผมยาวเปนคล่ืนลอนใหญสีเดียวกับค้ิว 

เธอสวยขึ้นกวาเมื่อสองปกอนมาก แมเขาจะมองเห็นเคาความ
งามของเธอตั้งแตเธอยังดูเหมือนเด็กกะโปโลแลวก็ตาม แตไมคาดคิดวา
เธอจะสวยตรึงตราไดถึงขนาดนี้ 

“อะแฮม!” 
เสียงที่ดังขึ้นทำใหฟนีนเหลียวกลับไปมองราชิดที่นั ่งอมยิ้มอยู

ฟากตรงขามของโตะอาหาร เขาทำตาดุใสลูกนองจนราชิดตองกมงุด

3 
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หลบสายตาพรอมๆ กับกลั้นหัวเราะ 
“ฉันดีใจที่ไดพบคุณ” 
“ไป...” เขาคำรามเสียงเบา 
“อยาเพิ่งไลสิ คุณหุบปากเถอะ” เธอแทรกกอนเขาจะทันไดพูดไล

เธอจนจบประโยค รอยยิ้มของเธอเจื่อนลงเล็กนอย “ฉันไมอยูทำใหคุณ
ลำบากใจนานนักหรอกนะ อยางนอยๆ ก็หลังจากที่ฉันพูดจบ” 

“หมายความวาไง” 
“ก็หมายความวาฉันไมไดวางมากพอที่จะมาตามตื๊อคุณนะส ิ ฉัน

ไมไดมีเวลามากพอจะมาทำเรื่องไรสาระเหมือนอยางที่เคยทำแลวละ” 
เธอบอก ดวงตาเขากระตุกราวไมชอบใจคำพูดของเธอ “ก็คุณเคยบอกนี่ 
วาสิ่งที่ฉันทำมันไรสาระสิ้นดี” 

“แลวมายืนพูดจาไรสาระใหฉันฟงอีกทำไมกัน ไปซะ!” ทวาเธอ
ยังยืนนิ่งอยางไมสนใจคำพูดของเขา “ใหตายเถอะ! ทำไมฉันถึงหนีเธอ
ไมพนสักที” 

“หลงตัวเองไปแลวพอคูน!” เธอลากเสียงสูง แลวชมอยชมาย
ชายตามองเขาดวยความคิดถึง “ฉันกำลังตามหาผูชายคนอื่นตางหาก
ละพอคนหลงตัวเอง” 

“คอยโลงอกหนอย” เขาบอก แตคำวา ‘ใชหรือ’ มันกระเดง
กระดอนมาจากไหนกันนะ 

“วาแตคุณแตงงานหรือยังละ” 
“ยัง” เขาตอบเสียงขุน  
“งั้นก็โลงอกไมได เพราะฉันเคยสัญญากับคุณแลวนี่ ไมวาจะจด

แดนทรายผืนไหน ฉันก็จะตามตื๊อคุณไปทุกที่ ตราบที่คุณยังไมแตงงาน”  
เธอยิ ้มแปนขัดกับใบหนามึนตึงของเขาที ่จำตองทนกับความ 

วุนวายที่ไมคิดวาจะไดพบอีกหลังจากไดจากเธอมาเมื่อสองปกอน 
“ใช จะโลงอกไดไงละ ออกจะคับอกคับใจไปเสียขนาดนั้น” 
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สายตาคมเขมกระหวัดมองมายังเนินอกอวบอิ่มที ่สะทอนขึ้นลงเปน
จังหวะเดียวกับลมหายใจของเธอ 

“คนบา!” เธอโพลงวาเขาไปดวยความตระหนก กอนแสรงตีหนา
ยิ้มแลวถามไปวา “ทำไม...เริ่มหวั่นไหวแลวเหรอ” 

“ฝนเฟองไปเถอะ ลิลี่” 
“อยามาตกหลุมรักฉันทีหลังก็แลวกันนะคะหวานใจที่รัก” 
“ฉันเริ่มขนลุกอีกแลว” เขายกแขนขึ้นมาดู เธอมองไปที่ทอนแขน

กำยำนั้นแลวยิ้ม “และอีกสักพักฉันก็อาจจะอวกเพราะความขยะแขยง” 
“ปากคุณยังเนาเหมือนเดิมไมมีผิดเลยนะ เห็นฉันชอบนิดชอบ

หนอย เลยคิดวาจะพูดจายังไงก็ไดใชไหม ไมสนใจความรูสึกของฉันก็ได
ใชไหม จะเหยียบย่ำใหจมดินยังไงก็ไดใชไหม” 

เขาหัวเราะ ไมนำพาตอคำพูดนอยอกนอยใจของเธอ 
“คิดวาตัวเองเปนนางเอกหรือไง ไมเหมือนเลยสักนิด” 
“แลวคุณคิดวาตัวเองเปนพระเอกหรือไง ที่ฉันตองคอยตามงอ” 
“ฉันไมไดหวังใหเธอมาตามงอฉันเลย ตรงกันขาม เธออยากไป

ไหนก็ไปไดเลยตามสบาย ไกลเทาไหรก็ยิ่งดี” 
เธอพยายามสะกดอารมณดวยการเงยหนาขึ ้นมองเพดาน 

สีน้ำตาลคร่ำ แลวยนจมูกพลางถอนหายใจกอนกมลงมองใบหนา 
ชายหนุมที่นั่งอยางสบายอารมณอยู 

“เอาละ ฉันขอเขาเรื่องเลยดีกวา ไมอยากใหใครบางคนรอฉัน
นานเพราะเรื่องไรสาระ” 

“ก็ดี ฉันหิวเต็มทีแลว” 
“ที่ฉันตามคุณมาก็แคอยากจะบอกวา แมตอนนี้ฉันจะยังอยูตาม

ตื๊อคุณไมได แตรอฉันทำธุระเสร็จเรียบรอยกอนแลวฉันจะกลับมาหาคุณ
ทันที ฉันจะขอพิสูจนใจคุณเปนครั้งสุดทาย และถามันไมสำเร็จ ฉันจะ
ไมยอนกลับมาสรางความรำคาญใจใหคุณอีกเด็ดขาด ฉันจะไมใหคุณ
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เห็นแมแตเงาเลย” 
“คิดวาฉันจะอยูรอเธอเหรอ”  
รอยยิ้มแสยะของเขาทำใหเธอตองกัดปากขมความเคืองแลวจึง

สายหนาจนคอแทบหลุดกอนตอบออกไปวา  
“คนอยางคุณ...ไมมีทางรอฉันหรอก” 
“ในเมื่อรูแบบนั้นแลว...ก็จงรูวาหากเธอกาวออกจากที่นี่ไปแลว

เธอจะไมไดพบฉันอีก” 
แตเธอกลับยิ้มแปนจนแกมแดง เขาจึงขมวดคิ้วมุนแสดงทาที

งงงวย 
“ยิ้มบาอะไร” 
“ก็คุณกำลังบอกฉันเปนนัยๆ เชิงบังคับวาใหฉันอยูกับคุณเสียที่นี่

ในตอนนี้เลยไงละ ถึงจะปากแข็งไปหนอย แตก็มีการบอกใบกันดวย  
นารักจัง” 

เขาทำหนายี้ทันที 
“เขาใจหลงตัวเองนะ” เขาสายหนาดวยความเบื่อหนาย “ฝนไป

เถอะ! ฉันไมมีวันคิดแบบนั้นแน ไปซะ เธอทำฉันเสียเวลามากเกินไป
แลว” 

เลลิลีนยักไหล  
“บางทีฉันก็นึกสงสัยตัวเองเหมือนกันวาฉันทำตัวแบบนี้ไปทำไม 

เพราะฉันเองก็เหนื่อยเต็มทีกับสายตาดูหมิ่นดูแคลนของคุณ รวมทั้ง 
คำพูดที่ออกมาจากปากเนาๆ ของคุณ” 

“การกระทำของเธอมันสมควรที่จะไดรับเพียงการดูหมิ่นดูแคลน 
และเลิกหาวาฉันปากเนาเสียที ฉันไมชอบ ซึ่งมันมากเทากับที่ฉันไมชอบ
ใหมีผูหญิงคนไหนเขามาวุนวายในชีวิตของฉัน” 

“ใชสิ คุณรวยนี่ เกงอีกตางหาก หนาตาหรือก็หลอเหลา เลยเปน
ธรรมดาที่จะมีสาวๆ ตามกรี๊ด” 
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“ใช เธอเขาใจถูกแลว และมันก็เปนอะไรที่นาเบื่อ นารำคาญ  
นาเวทนา ผูชายคนอื่นบนโลกนี้ไมมีแลวหรือไง ถึงไดจองจับฉันกันนัก 
จะหนาเงินกันไปถึงไหนนะ” 

มันเปนครั้งแรกที่เธอเงียบจนไมสามารถเปลงเสียงโตตอบเขาได 
“ฉันพูดแทงใจดำหรือไง ถึงไดกระอักจนพูดไมออก ก็ดี สบายหูดี 

เงียบๆ ไปซะบาง” เขาไมแยแสตอใบหนาขุนเคืองของเธอ ยังคงพูดตอ
อยางคนถือดี “ผูหญิงทุกคนที่เขามาในชีวิตฉันตางมีเปาหมายเดียวกัน 
คือทรัพยสินเงินทองมหาศาล ฉะนั้น อยาเสียเวลาเปลาเลย ฉันจะ 
ไมมีวันเหลียวแลผูหญิงอยางพวกเธอแนๆ” 

“รวยตายแลวแหละ หลงตัวเองซะไมมี แลวอยาคิดนะวาการที่
ฉันแอบหลงใหลไดปลื้มในตัวคุณจะทำใหคุณสามารถพูดอะไรก็ได วา
อะไรฉันก็ไดโดยที่ฉันจะไมโกรธหรือถือสา ฉันขอบอกไวตรงนี้เลยวาฉัน
โกรธ ฉันเคือง คุณทำใหหัวใจฉันมัวหมองมาก” หญิงสาวถอนหายใจดัง
เฮือก ไมสนใจในมารยาทที่ควรมี “ฉันควรไปเสียตั้งแตตอนนี้ กอนฉันจะ
ทนไมไหวจนตองหาอะไรมาอุดปากคุณ ถึงฉันจะชอบคุณก็เถอะ แตฉัน
ก็เกลียดคุณไดเหมือนกันนั่นแหละ” 

พูดจบก็สะบัดหนาแลวหันหลังและกาวเดินไป กอนจะชะงักฝเทา
แลวหันกลับมามองเขา 

“อุตสาหแตงตัวปดหนาปดตาเพื่อหวังมาเซอรไพรสคุณ ดังนั้น
คำถามของฉันคือ...ฉันทำใหคุณประหลาดใจบางไหม” 

เขาเลิกคิ้วกอนพยักหนาเบาๆ สองสามที 
“แนละสิ ใครจะคาดคิดวาจะไดเจอคนที่ตัวเองพยายามหลบ

เลี่ยงมาโดยตลอดที่นี่” 
เขาสายหนา  
“เปลา ฉันแปลกใจอารมณแปรปรวนของเธอมากกวานะ” 
เขาพูดกับเธอเปนประโยคสุดทายกอนจะใชสายตากวาดมอง
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อาหารที่เรียงรายอยูบนโตะ เขาพยักพเยิดใหราชิดลงมือจัดการอาหาร
ตรงหนา แลวเขาก็ทำเปนเลิกสนใจหญิงสาวที่ยืนปนหนางอนโดยการ
ตักอาหารเขาปาก 

“ไปก็ได อยามาเสียใจภายหลังก็แลวกัน” เธอบนงึมงำแลวจึง
เดินจากไป  

เขาปรายตามองแผนหลังของเธอกอนจะหันกลับมามองราชิด
อยางเอาเรื่อง 

“ลิลี่ตามฉันมาที่นี่ไดยังไง” 
“นั่นสิครับ ผมเองก็สงสัยเหมือนกัน” 
“เอาละ รีบๆ กินซะ จะไดออกเดินทางกันตอ กอนที่ยายนั่นจะ

เปลี่ยนใจหันหลังกลับมาอีก” 
 
“ใหตาย! ตายจริง! ทาซัสหายไปไหน”  
เธอเบิกตาโพลงมองบริเวณที่เคยมีรถยนตสีดำสนิทจอดอยูพรอม

คนขับหนุม ทวาตอนนี้มีเพียงความวางเปลา แตมันก็ไมไดวางเปลา
เสียทีเดียว เพราะอยางนอยก็มีกระเปาเปเดินทางของเธอวางอยูตรงนั้น 
พรอมกับซองเอกสารสีน้ำตาลแปลกตาวางอยูดานบน 

“ชีคคาลิค ลูกนองของทานทำฉันแสบจริงๆ” 
วาแลวเลลิลีนก็ลวงโทรศัพทมือถือออกมากดสายตรงถึงชีคหนุม 
“ชีคคะ ชีครูไหมวาลูกนองของชีคทิ้งฉันไวกลางทะเลทรายที่ฉัน

ไมคุนเคยเลยสักนิด” 
“เอานา อยาโวยวายเลย ลีน ทาซัสทำตามหนาที่ของเขาได

สมบูรณเรียบรอยแลว ที่เหลือก็เปนหนาที่ของเธอที่ตองพาตัวชีคนอย
กลับมาหาฉันใหได” 

“จะพากลับไปไดยังไงละคะในเมื่อ...” 
ตูดๆๆ! 
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“อาว! เฮย! ชีคตัดสายทิ้งทำไมกันเนี่ย” เธอบนพลางกดเบอร
โทร. หาชีคคาลิคอีกครั้ง “แลวชีคจะปดเครื่องหนีลีนทำไมกันละคะเนี่ย” 

เลลิลีนถอนหายใจอยางคนหมดเรี่ยวหมดแรง พรอมๆ กับรูสึก
ปวดระบมบริเวณกนกับทอนแขนหลังลมกนกระแทกและการถูกเจาโจร
ชั่วฉุดกระชากลากถู จากนั้นเธอก็เดินไปเก็บซองเอกสารใสกระเปาเป
เดินทางกอนยกขึ้นสะพายหลัง 

“ชางเขากับชุดเสียจริง”  
เธอพูดพลางเดินพลาง สายตามองดูทองถนนที่นานๆ จึงจะมีรถ

ผานสักคัน กอนสายตาจะเหลือบไปมองรานอาหารที่มีรถลีมูซีนคันหรู
จอดอยู 

“จะโบกรถใหเหนื่อยทำไม ไหนๆ เขาก็หาวาเราหนาดานหนาทน
อยูแลวนี่ ทำตัวใหสมกับที่เขาวาหนอยก็แลวกันนะ เลลิลีน” 

อีกราวครึ่งชั่วโมงตอมาเลลิลีนซึ่งดักซุมอยูขางตัวอาคารจึงไดเห็น
สองหนุมเดินออกมาจากรานอาหารพื้นเมือง ทั้งสองเดินตรงมายังรถ 
และเมื่อมาถึงเลลิลีนก็ปรากฏกายขึ้นดวยใบหนาที่เบงบานเต็มที่ 

“ฉันมีขอเสนอคะ” 
สองหนุมหันมามองเธอดวยความตะลึงงัน 
“ยังอยูอีกเหรอเนี่ย วาแลวเชียว” ฟนีนทำสีหนาเบื่อหนาย กอน

จะเปดประตูแลวกาวขึ้นรถ 
“ไมไดมาหาคุณสักหนอย” เธอเจตนาพูดใหเขาไดยินชัดๆ ทั้ง

สองห ูแลวจึงเบือนหนาไปสงยิ้มใหราชิด “ราชิดคะ ฉันรูมาวาคุณกำลัง
จะเดินทางไปเมืองนอรทมัสใชไหมคะ” 

ราชิดมีสีหนาลังเลที่จะตอบ 
“คงแอบไดยินฉันกับราชิดคุยกันละสิทา” เขาสงเสียงออกมาจาก

ในรถ เธอจึงลอบมองเขาผานประตูที่ยังเปดอาคางอยู  
“เรื่องของฉันนา” 
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“วาแตคุณมีอะไรเหรอ เลลิลีน” 
“คือวาฉันมีเรื ่องรบกวน แบบวาอยากขอติดรถไปที่เมืองนั ้น

หนอยนะคะ” 
“ไมได!” เสียงทุมคำรามดังขึ้น “ไหนบอกวามีการมีงานตองทำไง

ละ แลวจะมาตามตื๊ออะไรฉันอีก แผนสูงนักนะ” 
“โธถัง! หลงตัวเองไมเลิกจริงๆ ฉันขอรองคุณราชิด ไมไดเกี่ยว

อะไรกับคุณ” 
“แตฉันไมอยากนั่งรวมรถคันเดียวกับเธอ” 
“คิดวาฉันอยากนั่งรวมรถคันเดียวกับคุณนักหรือไง” เธอพูดเสียง

แผว กอนจะหันไปพูดกับราชิดวา “พอดีฉันมีธุระตองไปเมืองทาของ 
ซูราหน” 

“โดฮามัสเหรอ” 
เธอพยักหนา  
“ที่เมืองนี้หารถยากมาก เทาที่รู คือถาอยากนั่งรถลงไปทางใต 

ตองไปตอรถที่นอรทมัส นานะ ขอติดรถไปลงที่นั่นหนอยเถอะ” 
“เธอจะไปที่โดฮามัสทำไม” ฟนีนถาม ตวัดสายตามองเธอดวย

ความอยากรู 
“ความลับ...บอกไมไดหรอก” 
“งั้นก็อยาหวังวาฉันจะใหเธอไปดวย” 
“ถาบอก...คุณจะใหฉันไปดวยงั้นเหรอ” เธอยอน 
“เปลา” 
“เชอะ! ใจดำชะมัด ไมไปก็ได ไมรบกวนแลว” เธอหันไปมอง 

ราชิดดวยสายตาละหอย “ไปละนะคุณ ไวมีโอกาสเราคงไดพบกันอีก” 
“คงมีคนอยากพบเจอเธอหรอกนะ” 
“ฉันพูดกับคุณราชิด!” เธอหันไปแยกเขี้ยวใสฟนีน “แตสำหรับ

คนใจดำอยางคุณ ฉันภาวนาขอใหอยาไดพบเจอผูหญิงคนไหนนอกจาก
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ฉัน” เธอยิ้มแยกเขี้ยว “วาแตจะไมเปลี่ยนใจหนอยเหรอคะ” 
“เธอนี่เซาซี้จริงๆ” 
“คุณก็อยาใจดำนักเลย เสียชื่อซูราหนแย เคยไดยินวาคนที่นี่มี

น้ำใจงดงาม แตเทาที่ฉันเผชิญตั้งแตเหยียบย่ำลงบนผืนแผนดินนี้เห็น 
มีแตโจรกับคนใจดำและปากมอม” 

เขาตีหนาดุ ใบหนาแดงระเรื่อดวยความขุนเคือง 
“เธอ!” 
“แตก็หลอนะ” เธอเสริมขอดีให “ยิ่งคุณราชิดดวยแลว ทั้งหลอ

ทั้งใจดี ไมเหมือนใครบางคน ไรจิตเมตตากรุณา ไมแปลกเลยที่ใบหนา
จะไมเคยมีรอยยิ้มปริ่มสุขประดับใหใครๆ ไดเห็น ดีแตตีหนาบึ้งตึงไป
วันๆ แถมยังถนัดกับการทำใหผูหญิงบอบบางปวดใจเพราะปากเนาๆ 
อีก” 

“ฉันสาบานไดวาถาขืนเธอยังไมหุบปากแลวขึ้นมาบนรถ เธอได
ตายอยูบนแผนดินซูราหนแนๆ” 

ไดยินดังนั้นแลวเลลิลีนก็ยิ้มกวางอยางดีใจ กระโดดเขามาในรถ
อยางอารมณดี 

“นี่ๆ ใครอนุญาตใหเธอนั่งกับฉัน” 
“อาว!” เธอทำหนาจอย “ไมใหนั่งกับคุณแลวจะใหฉันนั่งตรงไหน

ละ” 
“นั่งกับราชิดขางหนา” 
“ก็ได ไมมีปญหา” 
“แตฉันมี...เราควรทำความตกลงกันกอน” 
“วามาเลย ฉันยังไงก็ไดคะ” 
“ขอหนึ่ง...หามแตะอั๋งและยั่วยวนฉัน” 
เธอทำหนาหงิก กล้ำกลืนถอยคำไมพอใจที่อยากดาทอเขาลงคอ

กอนตอบออกไปวา  
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“ไดคะ” 
“ดี งั้นขอสอง...หามเขาใกลฉันเกินสามเมตร” 
“ก็ได” 
“ขอสาม...อยาทำอะไรก็ตามใหฉันรำคาญและหงุดหงิดใจ” 
“รับทราบคะ ฉันสัญญา” วาแลวจึงยื่นนิ้วกอยใหเขา 
“อะไร” 
“เกี่ยวกอยสัญญาไง” 
“กฎขอที่สอง...หามเขาใกลฉันเกินสามเมตร ฉะนั้น พึงระลึกไว

วาเธอไมสามารถแตะตองเนื้อตัวฉันได ทีนี้ก็พาตัวเธอไปนั่งขางหนาได
แลว” 

หญิงสาวจึงใชมือขางนั้นโบกลาเขาราวประชดประชัน 
“บายนะจะหวานใจ”  
“ลิลี่!” 
“ก็คุณไมไดหามฉันพูดจาหวานๆ กับคุณนี่ เอานาๆ อยาใหมัน

เครงครัดมากไปหนอยเลย ไปละ” เลลิลีนเอื้อมมือเขาใกลใบหนาคมเขม
หวังแตะแกมเขาเปนการบอกลา กอนจะชะงักนิ่งเมื่อนึกไดถึงขอตกลง
ระหวางกัน  

“ระวังตัวหนอยแลวกัน ไมงั้นฉันไลตะเพิดเธอลงจากรถแน” 
เธอชักมือกลับ  
“เชอะ! อยางกับวาฉันอยากถูกตัวคุณนักละ” 
“โถ!” เขาลากเสียงยาว “ถาลากฉันข้ึนเตียงไดเธอคงทำไปแลวละ” 
“โถ!” เธอเลียนแบบจนเขานึกหมั่นไส “งั้นก็รักษาเนื้อรักษาตัวให

ดีละ อยาเผลอนะ ไมงั้นคุณเสร็จฉันแน” พูดจบเธอก็สะบัดหนาใสเขา 
กอนจะลงจากรถแลวเดินไปนั่งขางราชิด 

รถเคลื่อนตัวไปตามทองถนนเปนเวลานานรวมชั่วโมง ฟนีนเริ่ม
รูสึกเงียบเหงา เพราะปกติเขาจะมีราชิดเปนเพื่อนพูดคุยในการเดินทาง 
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แตคราวนี้มีกระจกกั้นกลางระหวางเขากับลูกนองคนสนิท นั่นก็เพราะ
เขาอยากกันทาเธอออกไปจากชีวิตของเขา 

กอกๆๆ! 
มีเสียงเคาะกระจกดังขึ้นสามครั้ง แตเขายังเฉย ไมคิดจะเลื่อน

กระจกนั้นออก จึงไดเกิดเสียงเคาะรัวขึ้นจนโสตประสาทของเขาทนรับ
ความรำคาญไมไหวตองกดปุมใหกระจกกั้นระหวางเขากับคนดานหนา
รถเลื่อนออก 

แลวเขาก็ไดพบกับรอยยิ้มหวานของเธอ ทวามันชางปวนประสาท
ชะมัด 

“มีอะไร” 
“พูดหวนจัง” เธอบน “อยาๆๆ อยาเพิ่งอาปากดาฉัน” เธอชิงพูด 
เขาถอนหายใจอยางขมอารมณ  
“วามา” 
“ชวยฉันหนอยสิคุณ รบกวนหยิบซองเอกสารสีน้ำตาลในกระเปา

ใหหนอยซิคะ”  
ริมฝปากหยักของชายหนุมปรากฏรอยยิ้มเหยียด  
“ฉันใชคนใชเธองั้นหรือ”  
“ก็ไมใชหรอก...เพียงแตหลงคิดวาคุณอาจมีน้ำใจบางอะไรบางก็

เทานั้น แตถาฉันหลงเขาใจผิดไปก็ไมเปนไร ขอบคุณที่ยอมสละเวลาทน
เห็นหนาฉัน” 

“อยาเลนละครใหมันมากนัก ชักรำคาญ”  
พูดจบก็เอื้อมมือไปเปดกระเปาเปเดินทางของเธอกอนจะหยิบ 

ซองเอกสารที่วายื่นสงใหหญิงสาว เธอมองเขาดวยดวงตาเปลงประกาย
สดใส ราวกับรูสึกขอบคุณเขาสุดซึ้ง สุดกนบึ้งของหัวใจ เขายิ้มกริ่ม แต
ดวงตาแสนคมกริบแฝงรอยเยยหยัน 

“อยาทำเหมือนรังเกียจฉันมากนักไดไหม เดี๋ยวไมรักซะเลย” 
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เธอกระชากซองเอกสารจากมือเขาแลวหันกลับไปนั่งอยางเดิม 
ราชิดมองเจานายหนุมผานกระจกสองหลัง เมื่อเห็นเจานายหนุมทำหนา
บูดจึงอมยิ้ม 

“เปนอะไรไปครับ” 
“เรื่องของฉัน” 
“ทาจะหงุดหงิดไมนอยนะครับ” 
“แหงละสิ วาแตถึงไหนแลว”  
น้ำเสียงสะบัดหวนทำเอาราชิดหัวเราะเบาๆ เพียงลำพัง เพราะ

โดยปกติแลวเจานายของเขายอมรูจักเสนทางของประเทศนี้ดีกวาใครๆ 
การที่แสรงถามแบบนี้คงเปนการพูดขึ้นเพื่อปกปดอารมณปนปวนในใจ
เพื่อไมใหตัวเองรูสึกขายหนาเสียมากกวา 

“วาไงละคะ ถึงไหนแลว” เมื่อเห็นราชิดไมตอบเสียที เธอจึงชวย
รุกเพราะอยากรูเหมือนกัน 

“ยังไมถึงไหนหรอกครับ คงอีกราวหาชั่วโมงกวาจะถึงที่หมาย” 
“โห!” เธอทำตาลุกวาว “ไกลจัง” 
“ก็แหงสิ ประเทศนี้กวางใหญแคไหนเธอนาจะรูดี แตละเมืองมี

อาณาเขตกวางขวาง ขับรถพาเธอเที่ยวทั้งวันยังไมทั่วเมืองเลยมั้ง” 
“ไวฉันจะลองขับรถทัวรรอบเมืองทาโดฮามัสดูวาวันหนึ่งจะเที่ยว

ไดทั่วเมืองไหมเปนการพิสูจนคำพูดของคุณ” เธอบอกโดยไมหันกลับมา
มองหนาเขา 

“ทำไมเธอถึงอยากไปที่นั่นนัก” เขาตะเบ็งเสียงถามอยางของใจ 
เธอยักไหลพลางตอบ  
“ก็เคยแยมๆ ใหฟงแลวนี่วาฉันตองไปตามหาคน แตบอกไมได

หรอกนะวาฉันตองไปตามหาใคร มันคือความลับ” 
“จะทำเปนลับลมคมในอะไรนักหนา”  
“ก็มันเปนงานลับ จะบอกคนนอกอยางคุณไดไงละ” 
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“เอาเถอะ เธอจะไปทำงานอะไรก็ชาง แตอยาทำใหเมืองน้ันวุนวาย
เพราะเธอก็แลวกัน ไมงั้นฉันไมเอาเธอไวแน” 

“แหม! ทำเปนเจาปกครองเชียวนะ เทาที่รูมา ประเทศซูราหนมี
ชีคหนุมสุดหลอชื่อ คาลิค อัล ฮาหราน ปกครองนี่นา แตก็ยังมีชีคหนุม
อีกคนซึ่งเปนนองชายของชีคคาลิค ชื่อ ชีคคาเอล อัล ฮาหราน เปน 
ผูปกครองเมืองทาที่ใหญที่สุดในแถบประเทศทะเลทราย ซึ่งเปนเขต
ปกครองพิเศษ” 

“ผืนทะเลทรายแถบใตทั้งหมดก็ถือเปนเขตปกครองของชีคคาเอล
เหมือนกันครับ” ราชิดเสริม 

“เหรอคะ เพิ่งรู พอดีวาไมคอยไดสนใจชีคคนนี้สักเทาไหร”  
ราชิดอมยิ้มกับคำพูดของเธอ ตางจากคนดานหลังที่นั่งขมวดคิ้ว

เขมเปนปมอยางคนอารมณเสีย 
“พูดแบบนี้อยางกับวาคุณสนใจชีคอีกคนหนึ่งมากกวา” 
“แหงสิคะ ชีคคาลิคที่แสนดี นารัก และหลอสุดๆ” ประกายตา

เธอเต็มไปดวยความชื่นชม หญิงสาวเปดซองเอกสารแลวหยิบกระดาษ 
สีขาวปกหนึ่งออกมา พลางพูดตอวา “ไมรูวานองชายของชีคคาลิคจะ
หลอไหมนะ ชักสงสัย” 

“ดูทาคุณจะสนใจแตชีคคาลิคจริงๆ เพราะเหมือนคุณจะไมเคย
เห็นหนาชีคคาเอล” 

“ใช ฉันไมเคยเห็นหนาคาตาเขาสักครั้ง แลวก็ไมคิดอยากจะเห็น
อยากเจอสักเทาไหร หากไมจำเปนเหมือนครั้งนี้ อุบ!” เธอรีบเอามือ
ปดปากตัวเองไว แตดูเหมือนจะชาเกินไปเสียแลว 

“เธอไปเมืองทาโดฮามัสเพราะตองการพบชีคคาเอลงั้นเหรอ!” 
เสียงเขมหวนดังข้ึนจากดานหลังเธอ “มีเร่ืองอะไรท่ีตองพบกับชีคคาเอล” 

“ไมมี หรือมี มีมั้ง หรือไมมีดี หรือมีละ ฉันไมบอกหรอก ความ
ลับ!” พูดจบเธอก็เหลียวไปสบตาเขาแลวทำปากตูมใส “อยาริมาลวง
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ความลับจากฉัน” 
“ฉันจะถามเปนครั้งสุดทายวาเธอตองการพบชีคคาเอลทำไม” 

อารมณของเขาคอยๆ เดือดขึ้นจากลีลาการพูดจากวนประสาทของเธอ 
“แลวใครบอกคุณละวาฉันจะไปหาเขา” 
“ก็เมื่อกี้เธอ...” 
“ก็พูดไปงั้นแหละ ฉันจะไปหาเขาทำไมกันละ รูจักกันงั้นเหรอ... 

ก็เปลา อีกอยางหนึ่ง เขาเปนถึงชีค ฉันจะไปรูจักไดไงละ วาแต...เขา
หลอเทียบชีคคาลิคไดไหม” 

“หึ!”  
“อะไรเนี่ย! ถามนิดเดียวมาทำเปนหยิ่งไมยอมตอบ” เธอจึงหัน

ไปทางราชิด ชีคคาเอลหลอไหม ราชิด” 
“ผมก็ไมรูครับ ผมเปนผูชาย วาแตคุณคิดวาคุณฟนีนหลอไหมละ

ครับ” 
“ฉันไมพูดใหเขาหลงตัวเองหรอกคุณ” เธอทำหนามุยกอนจะกม

ลงมองเอกสารในมือดวยความสนใจ “หยิ่ง ยโส จองหอง อวดดี” 
“นี่เธอ! มีสิทธิ์อะไรมากลาวหาฉันแบบนั้น” ฟนีนตะคอกเสียง

เขม เลลิลีนหัวเราะเสียงใสจนใบหนาแดงระเรื่อ “เธอเปนบาอะไรของ
เธอนะ” 

“ปละ...เปลา...แบบวา...” เธอยังควบคุมน้ำเสียงของตัวเองให
เปนปกติไมได 

“อยา-ทำ-ให-ฉัน-หงุด-หงิด” เขาเคนเสียงออกมาทีละคำอยาง
กลั้นอารมณ  

“ฉันก็แคขำ ขนาดคุณเองยังยอมรับเลยวาคุณเปนแบบนั้น อันที่
จริงฉันไมไดวาคุณ ที่ฉันพูดนะไมไดหมายถึงคุณสักนิด แตมีใครคนหนึ่ง
บอกฉันวานองชายของเขามีลักษณะนิสัยแบบนี ้ ตอนนั้นภาพคุณก็แวบ
เขามาในมโนภาพของฉัน มันไมนาเชื ่อวาจะเหมือนกันเดะขนาดนี้ 
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ขนาดคุณเองยังเขาใจผิดคิดวาเปนตัวคุณเลย” เธอหันไปมองราชิด 
“คุณวาไหม ราชิด” 

ราชิดไมตอบเพราะกำลังกลั้นหัวเราะอีกตามเคย พลางสอดสาย
สายตามองคนดานหลังผานกระจก ก็พบวาเจานายของเขากำลังนั่งบีบ
มือเพื่อสะกดกลั้นโทสะที่เกิดขึ้น และเขารูวาที่ฟนีนไมเถียงออกมาสักคำ
ก็เพราะเขามีลักษณะเชนนั้นจริงๆ 

“ใช มันใชที่สุด” เธอตอบคำถามที่ตัวเองถามราชิดออกไป “ฉัน
ตอบแทนคุณ เพราะคุณคงไมไดอยูในหนาที่ที่จะพูดความจริงขอนี้ได” 

“อารมณดีนักนะ” 
“ก็นิดหนึ่งคะ” 
หลังจากนั้นฟนีนก็ไมไดพูดอะไรอีก เขากลายเปนผูฟงบทสนทนา

ระหวางราชิดกับเลลิลีน และเขากำลังคิดวา คนบาอะไร ชางสรรหาเรื่อง
มาพูดคุยไดไมหยุดปาก ไมกลัวคนอื่นรำคาญบางหรืออยางไรกัน 

“ถาเขารำคาญ เขาคงกดปุมใหกระจกเลื่อนกั้นเสียงของฉันแลว
ละ” เลลิลีนบอกราชิด หลังจากราชิดบอกวาเกรงใจฟนีน เพราะเขาและ
เธอเลนคุยและหัวเราะกันตลอด “แสดงวาเขาก็คงอยากรูวาคุณกับฉัน
คุยอะไรกัน” 

“ฉันชักเกลียดผูหญิงพูดมากแลวสิ” คราวนี้เสียงเขมพูดเนิบๆ 
อยางเฉยเมย “ผูหญิงอยางเธอมันไรสาระเกินกวาจะดึงความสนใจของ
ฉันได” 

“ก็ไมเปนไร ผูชายไมไดมีคนเดียวในโลก เชนเดียวกับผูชายที่มี
คุณสมบัติ หยิ่ง ยโส จองหอง อวดดี ที่ไมไดมีคนเดียวในโลกเชนกัน” 
และกอนที่เขาจะทันไดพูด เธอก็ชิงพูดขึ้นวา “ใหตายเถอะ! ไมมีรูปให
ฉันหรือเนี่ย”  

“รูปอะไรครับ” 
“ออ! เปลานี่” เธอปฏิเสธแทบจะในทันทีที่ราชิดถาม ทั้งที่ออกจะ
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แปลกใจที่ในมือเธอมีเพียงประวัติคราวๆ และรายละเอียดอื่นๆ อีกเล็ก
นอยของชายหนุมที่เธอรับหนาที่ตามหาโดยปราศจากภาพถาย นั่น
เพราะชีคคาลิคเองก็ไมคาดคิดวาหญิงสาวจะไมเคยเห็นแมแตนองชาย
ของเขา ‘ชางเถอะ เขาเปนถึงชีค ยังไงเสียก็คงหาตัวไดไมยากนัก แต
ลองโทร. หาชีคคาลิคขอรูปคงดีกวา’ คิดไดดังนั้นแลวเธอจึงคิดที่จะโทร. 
หาชีค แตติดตรงที่โทรศัพทมือถือของเธออยูในกระเปาเปเดินทาง 

“ฟนีน...แบบวาขอรบกวนนิดไดไหมคะ ชวยหยิบโทรศัพทมือถือ
ในกระเปาซิปดานขางกระเปาเปเดินทางหนอยไดไหมคะ” แตมีเพียง
สายตาเฉยเมยตอบกลับมา “ใจดำจริง” 

ฟนีนแสยะยิ้มพลางมองออกไปนอกหนาตาง เลลิลีนจึงปลอยให
เขานั่งเงียบๆ ไมปวนประสาท แลวนั่งอานขอมูลในกระดาษจนครบ 
ทุกหนาพลางถอนหายใจยาว 

“ทำไมตองใหขอมูลบาๆ แบบนี้กับฉันดวยนะ” 
“อะไรเหรอครับ” ราชิดถาม 
“ก็ขอมูลของคนที่ฉันตามหาไงคะ พอดีนายจางฉันใหมา บอกวา

อาจชวยฉันในภารกิจครั้งนี้ได” 
“ขอมูลอะไรครับ” 
“ขอมูลทั่วไปคะ แตนั่นมันก็ไมแปลกเทาไหร แตไอขอมูลประเภท

ที่วา เขาชอบกินนั่น เกลียดไอนี่ ชอบเสื้อผาแบบนี้ ชอบทองเที่ยว 
เกลียดผูหญิงประเภทชอบทำตัววุนวาย ตามตื๊อเพราะหวังอยากรวย 
ทางลัด...” 

“นั่นสิ มันเปนขอมูลที่ไมคอยจำเปนเลยนะผมวา” 
“ใช แตมีขอหนึ่งนาขำมาก” 
“อะไรเหรอ” 
“ก็ผูชายคนนั้นตองหวีผมรอยครั้งกอนนอน มันตลกชะมัด เคย

ไดยินแตผูหญิงตองหวีผมรอยครั้งกอนนอน แตนี่เขาเปนผูชาย โธถัง! 
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อยากเห็นหนาไวๆ จัง อาว! ทำไมหัวเราะเสียงเหวอๆ แบบนั้นละคุณ” 
“ออ!...เออ...” 
“อยาบอกนะวาคุณก็เปนแบบนี้ ผูชายซูราหนนิยมทำแบบนี้กัน

เหรอ” เธอถามดวยดวงตาใสซื่อ 
“เปลาหรอกครับ ผมไมไดเปนแบบนั้น แต...” เขาหลิ่วตาใหแก

เจานายผานกระจก หญิงสาวมองตามสายตาเขาแลวตองหรี่ตาลงกอน
หันขวับไปดานหลัง 

“อยาบอกนะวา...”  
“หุบปากซะ!”  
พลันกระจกก็เลื ่อนกั ้นสายตาของเธอไมใหมองเห็นเขาไดอีก 

ความคิดที่จะตอปากตอคำจึงทำไดเพียงบนงึมงำอยางเจ็บใจ  
“เปนผูชายที่ยอมรับความจริงไมเปน ใชไมไดเลยแฮะ”  
ราชิดไมวาอะไรนอกจากนั่งอมยิ้ม 


