


หนึ่ง
แมวลิขิตบันดาลชักพา

“เอง็สโิสดไปคนเดยีว ไอ้ไม่มปีัญญาหาเมยี!”

นกึถงึคำาพูดของเพื่อนทไีร ตรยักห็น้ามุ่ยทกุท…ีชายหนุม่ร่างสงูวยัยี่สบิ

หกปีเศษนั่งตัวตรง ใจห่อเหี่ยว ใบหน้าคมสันนั้นก็บูดบึ้ง ดวงตาโตโดดเด่น

ส่องแววขุ่นเคอืงอยู่ไม่หาย ผวิขาวอมเหลอืงเหมอืนจะยิ่งแดงขึ้นด้วยอารมณ์

ไม่ดี แต่ก็ทำาอะไรไม่ได้นอกจากเคี้ยวข้าวตุ้ยๆ เป็นการระบายอารมณ์อยู่ใน

ร้านอาหารตามสั่ง เพราะตั้งแต่ทุกคนที่ทำางานในทมีแต่งงานมคีรอบครวั เขา

กเ็หมอืนถูกทิ้งให้อยู่คนเดยีว

ตรัยไม่คิดจะโทษใคร เพียงแต่เซ็งก็เท่านั้น ที่ยังโสดอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่

เพราะไม่มปีัญญาหาเมยี แต่ยงัไม่เจอ ‘คนที่ใช่’ และไม่ต้องการคบใครเพยีง

แค่แก้เหงาอย่างที่เคยทำาสมยัเรยีน ตอนที่ยงัเป็นเดก็หนุม่อยู ่ซึ่งมนัไม่ต่างจาก

สายลมที่ผ่านมาแล้วกผ็่านไป ให้ความรู้สกึแต่จบัต้องไม่ได้ จงึได้แต่ปล่อยให้

ความเดยีวดายหมุนวนอยู่รอบตวัทุกวนั แม้จะถูกถามว่าเหตุใดไม่ยอมมใีคร

เสียที เขาก็ทำาเพียงยิ้มให้ แต่ไม่เคยระบายสักครั้งว่าคำารักล้นใจนั้นอยากใช้

กบัใครสกัคนเตม็ทแีล้ว ทว่าเขากย็งัไม่พบคนคนนั้นเสยีที

เมื่อก่อนตรัยไม่เหงามากขนาดนี้เพราะเพื่อนสนิทก็ยังโสดเหมือนกัน 
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แต่ก่อนหน้านี้ไม่นาน ป้องฉัตรได้สอยดาราสาวตัวท็อปของวงการบันเทิง 

ลงมานอนกอดสมใจ ปล่อยให้คนที่เคยกินนอนด้วยกันมาตั้งแต่สมัยเรียน 

จนจบนายร้อยตำารวจ ยนัมาทำางานในหน่วยปราบปรามพเิศษด้วยกนักลายเป็น

คนถูกทิ้ง

แม้กระทั่งคำ่าวนันี้หลงัประชมุงานเสรจ็ เขาอตุส่าห์ทำาสกุี้ให้กนิ คณุเพื่อน

สุดที่รักยังทิ้งเขากลับบ้านไปหาเมียได้ลงคอ แล้วพอจะหันไปหาคนอื่นในทีม 

ไล่ตั้งแต่สารวัตรยันคุณจ่า ก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าจะรีบกลับบ้านไปหา 

ศรภีรรยา เขาเลยต้องมานั่งกนิข้าวคนเดยีวที่ร้านอาหารตามสั่งบนบาทวถิแีถว

ชานเมอืง เพราะไม่มอีารมณ์กลบัไปเข้าครวัทำาอาหารกนิเองที่บ้าน

“Helena! Come back to me!, come back!”

นายตำารวจขมวดคิ้วมุ่นเมื่อได้ยนิเสยีงร้องโวยวายมาแต่ไกล ตรยัหนั

ขวับไปมองตามสัญชาตญาณว่ามันเกิดอะไรขึ้น หรือมีประชาชนเดือดร้อน  

ผูพ้ทิกัษ์สนัตริาษฎร์อย่างเขาต้องทำาหน้าที่หรอืไม่ พอหนัไป ชายหนุ่มกพ็บกบั

แมวไทยลายพาดกลอนสเีทา-ดำา อายุไม่น่าจะเกนิห้าเดอืน คาบหวัปลาวิ่งพุ่ง

เข้ามาหา และสาวน้อยหน้าตาจิ้มลิ้มแต่งกายแบบนักท่องเที่ยวแบ็กแพ็ก 

สะพายเป้ใบใหญ่เกอืบเท่าครึ่งตวัเธอวิ่งอย่างทลุกัทเุลตามมาตดิๆ แล้วแมวตวั

นั้นกก็ระโดดขึ้นมานั่งบนตกัเขา

“Helena!” แม่สาวน้อยวิ่งตามแมวร้องเรยีกเจ้าเหมยีวที่นั่งบนตกัของ

เขา ในขณะที่ชายหนุ่มนั่งตวัแขง็ทำาอะไรไม่ถูก “Don’t move baby. Come 

to me.”

สาวน้อยที่ไม่รู้ว่าวิ่งตามแมวมาจากไหนพูดภาษาอังกฤษกับเจ้าเหมียว

เหมือนรู้จักกันมานาน แต่มันคงดีกว่านี้ถ้าเธอเกรงใจผู้ชายที่กำาลังกลายเป็น

เบาะรองนั่งให้ ‘เฮเลน่า’ สักนิด เธอย่องเข้ามาใกล้ จ้องตักเขาอยู่ไม่วางตา 

ราวกบัไม่ได้รู้เลยว่าชายหนุม่ไม่อยากให้ ‘เป้า’ ตกอยูใ่นสายตาของหญงิใด แล้ว

ไอ้แมวตวันี้มนัไม่มทีี่จะนั่งแล้วหรอืไร ทำาไมต้องเป็นตกัของเขาด้วยเล่า

“อยู่นิ่งๆ นะคุณ”
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แม่สาวน้อยสั่งเป็นภาษาไทยจนตรัยมองเธอด้วยความพิศวง อยากรู ้

ว่าตกลงเธอเป็นคนชาติไหนกันแน่ แต่ก็แปลกที่เขาไม่กล้าฝืนคำาสั่ง แถมยัง

ปล่อยให้หญงิสาวหน้าตาน่าเอน็ดูยื่นมอืเข้ามาหาตกั

“เฮเลน่า กลบัมาหาหม่ามี้เถอะ”

“เมี้ยว!”

แมวน้อยร้องเสียงหลงแล้วกระโดดออกจากตักของเขาทันใดเมื่อหญิง

สาวหมายจะเข้ามาตะครบุจบัตวั พอแมวจากไป ตรยักถ็งึกบัอ้าปากค้างเพราะ

ตอนนี้บนตกัเขามแีม่สาวน้อยที่เสยีหลกัจากการวิ่งจบัแมวเข้ามานั่งแทน ตรยั

ไม่รู้ว่าเธอมาจากไหน วิ่งมาจากที่ใด จงึเข้ามาในร้านอาหารตามสั่งรมิบาทวถิี

ที่เขานั่งกินข้าวอยู่แบบนี้ได้ รู้แค่ว่าเธอกระโจนไล่ตามแมวจนมานั่งอยู่บน 

ตกัของเขาแล้ว

ชายหนุม่ได้ยนิเสยีงหวัใจของตวัเองเต้นดงัตกึ เป็นตกึเดยีวที่ทำาให้โลก

ทั้งโลกหยุดเคลื่อนไหว ดวงตาของชายหนุ่มเบิกโตสบประสานกับนัยน์ตา 

สีดำาขลับราวมณีนิลของหญิงสาวบนตักตน เธอผมยาวตรงถึงกลางหลัง  

นุ่มสลวยส่งกลิ่นหอมอ่อนๆ ฟุ้งมาติดปลายจมูก ร่างเล็กเพรียวบางเหมือน

ตุ๊กตากระเบื้องเคลอืบ ผวิขาวราวกบัไม่เคยต้องแสงแดด ใบหน้าผุดผ่องนั้น

เรียวเล็กเป็นรูปไข่ ดูคล้ายสาวแขกผสมเอเชียได้อย่างลงตัว ดวงตากลมโต

หวานราวกบันำ้าผึ้ง คิ้วโก่ง จมกูโด่งนั้นปลายเชดิขึ้นบ่งนสิยัคนหวัรั้น รมิฝีปาก

บางสชีมพูระเรื่อ ช่างน่าสมัผสัด้วยจุมพติเสยีนี่กระไร

“เมี้ยว!”

เฮเลน่าร้องเสยีงแหลมแทรกขึ้นมา และเหมอืนจะเรยีกทกุอย่างให้กลบั

มาเคลื่อนไหว สาวน้อยที่เสยีหลกันั่งอยู่บนตกัของเขารบีลุกออกอย่างรวดเรว็ 

เหน็ได้ชดัวา่เธออายจนทำาอะไรไม่ถกู แต่สกัพกักส็ดูลมหายใจลกึแลว้หนักลบั

ไปมองบาทวิถีที่เจ้าเหมียวยังนั่งคาบหัวปลาอยู่ ตรัยมองตามอย่างงุนงง ไม่

เข้าใจเลยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเอง แล้วทำาไมผู้หญิงแปลกหน้าที่วิ่ง

ไล่จบัแมวถงึทำาให้หวัใจของเขาเต้นแรงอย่างที่ไม่เคยเป็นได้เช่นนี้
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“เฮเลน่า” แม่สาวน้อยไม่ได้สนใจเขา แต่หันไปเรียกแมวแทน แล้ว 

ยื่นมอืเข้าไปหาอกีครั้ง “มานี่เดี๋ยวนี้เลยนะ”

เจ้าเหมียวไม่ยอมฟัง เพียงเธอยื่นมือเข้าไปหา เฮเลน่าก็ใส่เกียร์แมว 

วิ่งหน้าตั้งออกสูถ่นนใหญ่เพื่อวิ่งหนกีารจบักมุให้พ้น โดยไม่ได้คำานงึเลยว่าถนน

สายนี้มีการจราจรพลุกพล่านมากแค่ไหน แต่นั่นยังไม่น่าห่วงเท่าคนที่วิ่งไล ่

จบัมนั ผู้หญงิคนนั้นบ้าหรอืเปล่าถงึได้วิ่งตามแมวออกถนนไป

“คุณ! ระวงั!”

ตรัยร้องลั่น หัวใจแทบจะหยุดเต้นเพราะรถกระบะขนผักคันใหญ่ 

วิ่งเข้ามาหาเธอ เขาถึงกับขาแข็งก้าวไม่ออก ไม่นึกว่าแม่สาวน้อยร่างบางจะ 

รักแมวขนาดยอมพุ่งเข้าไปดึงมันออกมาให้พ้นทางรถคันใหญ่ และเธอก็

สามารถเอาเจ้าเฮเลน่ามากอดไว้ในอ้อมอกได้อย่างปลอดภยั

ทว่ารถขนผกัที่วิ่งมาด้วยความเรว็สูงนั้นคงตกใจจงึหกัหลบ ในขณะที่

รถชนเข้ากับบาทวิถี สาวน้อยแปลกหน้าผู้ไล่ล่าแมวก็ถูกเฉี่ยวจนล้มหัวฟาด

พื้นลงไปนอนอยู่ข้างทางเช่นเดียวกัน เลือดของเธอไหลออกมาจากศีรษะ 

ส่งกลิ่นคาวคละคลุง้ตดิปลายจมูกของคนที่วิ่งตามเข้ามาดอูาการ สองแขนของ

เธออุ้มแมวน้อยไว้แนบอก แต่เรยีกเท่าไรกไ็ม่ยอมลมืตาขึ้นมาตอบเขาเลย

ตรัยแปลกใจที่เฮเลน่าเดินตามเขามาราวกับรู้ความว่านายแม่ของมัน

บาดเจ็บ เจ้าแมวน้อยแสนซนหายไปจากสายตาเขา เหลือเพียงสัตว์เลี้ยง 

ผู้ซื่อสตัย์ที่ตามมาเฝ้าเจ้านายถงึโรงพยาบาล

นายตำารวจไม่คดินิ่งดูดายเมื่อเหน็คนเจบ็นอนอยู่ตรงหน้า หลงัจากเกดิ

เหตรุถขนผกัเฉี่ยวคนแล้วพุง่ชนบาทวถิ ีหญงิสาวผู้โชคร้ายได้รบับาดเจบ็และ

ถูกนำาส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชน ตอนนี้เธอนอนให้

คณุหมอรกัษาบาดแผลอยูใ่นห้องฉกุเฉนิ ทิ้งสมัภาระซึ่งกค็อืเป้เดนิทางใบใหญ่

กบัลูกแมว ที่ไม่ว่าจะดูอย่างไรกเ็ป็นแมวไทยพนัทางชดัๆ ไว้กบัคนที่พามาส่ง

โรงพยาบาลได้ดูแล นั่นกค็อืเขาเอง
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ตรยัไม่รู้ว่าแม่สาวน้อยเป็นใครและชื่ออะไร หากจะให้เดา เธอคงเป็น

นกัท่องเที่ยว ส่วนจะเป็นชาวต่างชาตหิรอืไม่ ตรยักย็งัไม่แน่ใจนกั เพราะเธอ

พดูภาษาไทยชดัแจ๋ว ทว่าแปลกตรงที่ไม่ได้พดูมาตั้งแต่แรก และคงไม่มคีนบ้า

ที่ไหนพูดกบัแมวหน้าตาบ้านๆ อย่างเฮเลน่าเป็นภาษาองักฤษ

หรอืไม่…เธอกค็งมคีวามคดิผดิแปลกไปจากชาวบ้านแน่ๆ

“ขอโทษนะคะ” 

พยาบาลสาวเดนิเข้ามาหาตรงที่นั่งหน้าห้องฉกุเฉนิ ดงึตรยักลบัมาจาก

ความคิดมากมาย และเมื่อพยาบาลสาวยิ้มให้ นายตำารวจก็ยิ้มตอบทั้งที่ยัง 

ไม่รู้ว่าเธอเข้ามาคุยด้วยทำาไม

“คุณเป็นญาตคินไข้ที่ถูกรถชนแล้วศรีษะแตกใช่ไหมคะ”

“เปล่าครบั” เขารบีปฏเิสธ “ผมแค่พามาส่งโรงพยาบาลน่ะ ว่าแต่อาการ

เป็นยงัไงบ้างครบั”

“คุณหมอเย็บแผลและตรวจร่างกายให้แล้วค่ะ ไม่เป็นอะไรมาก แค่

ศีรษะแตก ตอนนี้หลับอยู่ในห้องรอสังเกตอาการค่ะ” พยาบาลสาวตอบไป 

ยิ้มไป “แตว่า่เราอยากทราบประวตัคินไข้น่ะค่ะ จะบนัทกึประวตัทิำาทะเบยีนไว้ 

เอ่อ…ไม่ทราบคุณพอจะทราบไหมคะว่าเธอชื่ออะไร”

ตรยัอำ้าอึ้ง ไม่รู้จะตอบพยาบาลอย่างไร ถ้าจะให้กรอกประวตัคินไข้ก็

คงต้องทราบชื่อของเธอก่อน แต่เขาไม่ใช่ญาต ิ ไม่ได้เป็นคนรู้จกั แล้วแบบนี้

จะตอบอย่างไรเล่า ที่สำาคญั เขายงัไม่แน่ใจด้วยซำ้าว่าเธอเป็นคนไทยหรอืเปล่า

จะว่าไปตรยักอ็ยากรูว่้าเธอเป็นใคร ชายหนุม่ชั่งใจอยูพ่กัหนึ่งว่าควรจะ

เสยีมารยาทดหีรอืไม่ แล้วสายตากห็นัไปมองเป้ใบใหญ่กบัเจา้เหมยีวของหญงิ

ปริศนาที่อยู่ๆ ก็วิ่งตามแมวเข้ามานั่งบนตักของเขา และถ้าเขาจะขอรู้จักเธอ

เพื่อให้พยาบาลเอาชื่อไปทำาประวตัคินป่วย คงไม่เป็นการละลาบละล้วงเกนิไป

ใช่ไหม

“สกัครู่นะครบั”

ตรยับอกพยาบาลว่าอย่างนั้น ก่อนจะตดัสนิใจเปิดกระเป๋าเดนิทางของ
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คนป่วยเพื่อหาเอกสารอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเธอ เผื่อในกระเป๋าใบนี้จะมี

อะไรระบุตัวตนของคนป่วยได้บ้าง และเมื่อเปิดกระเป๋า นายตำารวจหนุ่มก ็

ถงึกบัสะดุ้ง ดวงตาเบกิโตทนัใดเมื่อพบธนบตัรหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรฐัฯ ใน

เป้ใบใหญ่เตม็ไปหมด

“คุณ…เป็นอะไรหรอืเปล่าคะ”

“เปล่าครบั เปล่า”

ตรัยตอบละลำ่าละลัก แล้วรีบปิดซิปนั้น และทำาหน้าให้เป็นปกติที่สุด

ตอนหนักลบัมาสบตาพยาบาลสาวอกีครั้ง

“ไม่มอีะไรครบัคุณพยาบาล” เขาเลอืกที่จะโกหกต่อ “เอ่อ…ผมว่าบางที

เธออาจจะเป็นนกัท่องเที่ยวนะ ในกระเป๋ามแีต่เสื้อผ้า บางทเีอกสารเดนิทางอาจ

จะอยู่กบัตวักไ็ด้ รอให้ตื่นก่อนค่อยถามคงดกีว่ามั้งครบั”

“ค่ะ” พยาบาลสาวคล้อยตาม “ว่าแต่ตอนนี้คุณพอจะเป็นเจ้าของไข้ให้

เธอก่อนได้ไหมคะ”

“ครบัๆ มอีะไรบอกผมได้เลย”

ตรัยรับคำาอย่างรวดเร็ว และรู้แล้วว่าทางโรงพยาบาลคงต้องการใคร

สักคนมาจ่ายค่ารักษา ซึ่งตอนนี้ผู้หมวดหนุ่มก็คิดว่าตัวเองมีอีกเรื่องต้องทำา

เสยีแล้ว

“แต่ผมฝากเธอไว้กบัคณุพยาบาลก่อนนะครบั” ตรยัรบีบอก “ผมขอตวั

ไปเข้าห้องนำ้าแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวมานะครบั”

ชายหนุ่มทิ้งเบอร์โทรศพัท์ของตวัเองไว้ให้พยาบาลเพื่อให้ตดิต่อตอน

ที่เขาไม่ได้นั่งอยู่หน้าห้องฉุกเฉิน จากนั้นก็รีบแบกเป้ใบใหญ่และอุ้มแมวของ

คนป่วยไปหาที่ปลอดคนเพื่อจะค้นกระเป๋าต่อ ตรยัรู้แน่แล้วว่าผู้หญงิคนนี้ไม่

ธรรมดา เพราะคงไม่มคีนปกตทิี่ไหนพกเงนิตดิตวัมากขนาดนี้ และเงนิสดที่

เหน็จะมแีค่โปะอยู่ส่วนบนของเป้หรอืว่าบรรจุมาเตม็ใบ แล้วในเป้ใบนี้จะมอีะไร

ผดิกฎหมายหรอืไม่
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เมื่อมาอยู่หลงัประตูบนัไดหนไีฟตรยักว็างเฮเลน่าลง ปล่อยให้มนัไปนั่ง

เลยีขนตามสบาย ชายหนุ่มรบีวางเป้ใบใหญ่ลงกบัพื้นแล้วเปิดดูข้างใน ความ

สูงกว่าห้าสิบและกว้างประมาณสามสิบเซนติเมตรของเป้ใบนี้ไม่มีอะไรเลย

นอกจากเงนิและเงนิ ธนบตัรมูลค่าหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรฐัฯ ที่เขาพบ มนัคง

สามารถทำาให้กนิอยู่ในประเทศไทยได้อย่างสุขสบายไปอกีหลายปีเลยทเีดยีว

‘แล้วผู้หญงิตวัเลก็ๆ อย่างแม่สาวน้อยเอาเงนิพวกนี้มาจากไหน’

ตรัยเริ่มถามตัวเองในใจไปก็เดาไป หรือเธอจะเป็นลูกสาวมหาเศรษฐี

หนีออกจากบ้าน ไม่ต้องการใช้บัตรเครดิตให้ใครแกะรอยเจอ แล้วถ้าจริง  

จะหนีมาด้วยเหตุผลอะไร หรือถ้ามองมุมกลับ เธอไปปล้นใครแล้วหนีมา 

หรอืเปล่า

ผูห้มวดหนุม่เริ่มหนกัใจขึ้นมาแปลกๆ เมื่อถามตวัเองด้วยคำาถามนี้ ไม่รู้

ทำาไมจึงใจไม่ดีตอนจินตนาการว่าสาวน้อยหน้าหวานที่หล่นลงมานั่งบนตัก 

จะเป็นอาชญากร แต่สิ่งที่อยู่ตรงหน้าเขากช็วนให้สงสยั เพราะคนดีๆ  ที่ไหน

จะพกเงินสดมากมายขนาดนี้บ้าง…ภาวนาให้เธอเป็นอย่างที่เขาคิดไว้ใน 

ตอนแรกด้วยเถดิ ให้แม่สาวน้อยเป็นแค่ลูกสาวเศรษฐหีอบเงนิหนอีอกจากบ้าน

ได้ไหม

ความคาใจทำาให้ชายหนุม่หยดุไม่ได้ เขาเองไม่รู้ว่าทำาไมถงึร้อนรนเพยีง

เพราะคดิว่าเธอเป็นคนร้าย ทำางานมาหลายปี เจอนางโจรสวยๆ มากม็าก ทำาไม

ถึงไม่มีใครทำาให้เขาใจสั่นได้อย่างเธอ หรือว่าเขากำาลังเข้าใจเธอผิดหรือเปล่า 

หรอืว่าต้องหาคำาตอบต่อไป

ชายหนุ่มเห็นซิปที่ด้านหน้าเป้ก็มองอย่างใคร่รู้ เพราะภายในเป้ถูกเขา

ค้นออกมาจนหมด ซึ่งก็มีแต่เงินล้วนๆ ไม่มีอย่างอื่นปนเลย แล้วชั้นที่เหลือ

ของกระเป๋าที่ยังไม่ได้ค้นจะมีอย่างอื่นที่บอกเขาได้หรือเปล่าว่าแม่สาวน้อย 

เป็นโจรหรอืคนธรรมดา

คราวนี้ตรัยถึงกับอ้าปากค้าง เพียงแค่เปิดเป้อีกชั้นออกเขาก็พบถุง

กำามะหยี่สเีขยีวเข้มหลายใบ ข้างในมสีร้อย แหวน และเครื่องประดบัที่ทำาจาก



14
ผู้พิทักษ์รักสุดใจ

ทอง อัญมณีเม็ดโต และเพชรนิลจินดาหลายชิ้น ทำาให้นายตำารวจค่อนข้าง

มั่นใจว่าถ้าเธอไม่ใช่โจรที่เพิ่งไปปล้นท้องพระคลังมา ก็คงเป็นอภิมหึมา 

มหาเศรษฐเีลยกระมงั

ชายหนุม่ดงึถุงกำามะหยี่ใส่เครื่องเพชรออกมาวางกองกบัพื้นเพราะอยาก

รู้ว่าในกระเป๋าใบนี้จะมีอะไรให้เขาอ้าปากค้างได้อีกหรือไม่ ทรัพย์สมบัติ

มากมายไม่ใช่สิ่งที่นายตำารวจสนใจเพราะไม่คิดละโมบในทรัพย์ของใคร ทว่า

สิ่งที่ทำาให้เขายังค้นกระเป๋าของหญิงสาวอยู่ในตอนนี้คืออยากรู้ว่าจะมีอะไร 

บอกเขาได้หรือไม่ว่าเธอเป็นใคร เหตุใดจึงเอาเงินทองมากมายใส่กระเป๋ามา

แบบนี้

และเมื่อเขาโกยทกุอย่างออกจากกระเป๋าชั้นนอกหมดแล้ว ชายหนุม่กไ็ด้

พบกบักระดาษโฟโต้สขีาวมนัวาวใบหนึ่ง เขยีนด้วยภาษาองักฤษว่า ‘Will you 

marry me? Pawarida’ เขารู้แค่ว่านี่เป็นคำาขอแต่งงาน แต่ไม่รู้ว่า ‘Pawari-

da’ นั่นคอืชื่อของใคร

“พา วา ร ิด้า” ตรยัลองสะกดคำาดู แต่รู้สกึการอ่านของเขามนัทะแม่งๆ 

อยู่ชอบกล “คล้ายๆ ปราด้าหรอืเปล่าวะ”

“เมี้ยว!”

เฮเลน่าร้องเสยีงแหลมเหมอืนจะประท้วง และเจา้แมวน้อยกท็ำาให้ตรยั

มองมันด้วยคิ้วที่ผูกแน่นเข้าหากันมากขึ้นไปทุกทีๆ หรือเขาจะอ่านผิด แมว 

ตวันี้มนัถงึร้องทกั

“ปะ วะ ร ิดา” ตรยัลองสะกดใหม่เหมอืนกบัอ่านชื่อคนไทยเพราะอยาก

ลองเอาใจแมวดูสกัท ี“ปวรดิา”

“เมี้ยว…”

เจ้าแมวน้อยทำาเสยีงอ่อนเสยีงหวานและก้มเลยีขนตวัเองต่อราวกบัเขา

ทำาอะไรบางอย่างถูกใจมันแล้ว พอเห็นแมวทำาท่าเหมือนได้ดั่งใจ ชายหนุ่ม 

ก็อมยิ้ม สงสัยเจ้านี่คงแสนรู้มากพอว่านายแม่ของมันชื่ออะไร แล้วแบบนี้ 

เขาจะถามแมวได้หรอืเปล่าว่าเธอเป็นใคร ทำาไมถงึได้มทีรพัย์สนิตดิตวัมามาก
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ขนาดนี้

แล้วตำารวจหนุ่มก็ส่ายหน้าและหัวเราะเยาะความคิดของตัวเองเบาๆ  

ถ้าเขาสามารถสอบปากคำาแมวได้ งานนี้คงดงัไปทั่วโลก และเมื่อรู้ว่าคงอาศยั

ขอคำาตอบจากเฮเลน่าไม่ได้ ชายหนุ่มกต็้องมานั่งหาคำาตอบให้ตวัเองต่อไป

ตรัยพลิกกระดาษแผ่นนั้นดูอีกด้าน และพบว่ามันคือรูปถ่าย ซึ่งเป็น

รูปของชายร่างสูง หน้าตาคล้ายชาวยุโรป แต่มเีชื้อชาตเิอเชยีปน เป็นลูกครึ่ง

ที่จดัว่าหน้าตาหล่อเหลา และเป็นผู้ชายที่ทำาให้ดวงตาของตรยัเบกิโต ตื่นเต้น

จนแทบจะควบคุมจงัหวะของหวัใจไม่ได้เมื่อเหน็หน้าผู้ชายในรูป

แน่นอนวา่นายตำารวจรู้จกัชายผู้นี้มาก่อน แม้ไม่ได้รูจ้กัเป็นการสว่นตวั 

แต่ชายในรูปก็เป็นคนที่เขาตามหา ทว่าสิ่งที่ผู้หมวดหนุ่มสงสัยมากที่สุดคือ 

ทำาไมผู้หญิงที่น่าจะชื่อปวริดาจึงมีรูปถ่ายที่ดูเหมือนเป็นของส่วนตัวเก็บอยู่ใน

กระเป๋าเดนิทาง แถมมขี้อความที่เขยีนไว้ด้านหลงัว่า ‘แต่งงานกนัไหม’ ด้วย  

ผู้หญงิคนนี้เกี่ยวข้องอะไรกบั ‘อศัดายุ’ 

พ่อค้ายาเสพตดิข้ามชาตทิี่ตำารวจในหลายประเทศหมายหวัอยู่!



สอง
ผู้ต้องสงสัย

ประมาณสองชั่วโมงก่อนที่แมวจะกระโดดขึ้นมานั่งอยู่บนตัก ตรัย 

ยนืหั่นผกัอยู่ในครวัของ ‘ร้านน้าเดช สุกี้ไหมจ๊ะ’ ที่นี่ไม่ใช่ร้านอาหาร แต่เป็น

ห้องพกัในคอนโดฯ ย่านชานเมอืง ที่เรยีกกนัอย่างนี้เพราะมนัเป็นห้องประชุม

ลบัของ ‘ทมีกระบอืบานเบ่ง’ ทมีปราบปรามเฉพาะกจิที่เขาสงักดัอยู่

ชายหนุ่มไม่รู้ว่าสารวัตรที่เป็นหัวหน้าทีมคิดอะไรอยู่จึงตั้งชื่อทีมอย่าง

นี้ แต่ทุกครั้งที่ถูกเรยีกขาน นายตำารวจในทมี อนัได้แก่ สารวตัรนท ีผู้กอง

สณฑ์ หมวดป้องฉัตร จ่าสรพงศ์ และตัวเขา ก็กล้ายืดอกรับอย่างภาคภูม ิ

เพราะผลงานการบกุจบักระบวนการค้าวตัถโุบราณและค้ามนุษย์ข้ามชาตทิี่เพิ่ง

ผ่านมานั้นได้ชี้ให้เหน็แล้วว่า ทมีจะชื่ออะไรกไ็ม่สำาคญัเท่าฝีมอืการทำางานของ

ตำารวจในทมีนี้

และบ่ายวันนี้ทีมของเขาก็ได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่ในกองให้รับ

คดีใหญ่มา เป็นการตามหาตัวอัศดายุ พ่อค้ายาเสพติดข้ามชาติที่ตำารวจใน

หลายประเทศต้องการตวั จนต้องมาร่วมมอืกนัเพื่อตามหา เพราะไม่เคยมใีคร

ระบุได้ว่าชายผู้นี้เป็นชนชาติไหน ไม่ทราบที่อยู่หรือประวัติที่ชัดเจน ทราบ 

เพยีงว่าช่วงเดอืนนี้คนร้ายเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่ในประเทศไทย
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“เครยีดเกนิไปหรอืเปล่าเฮยี มาๆ กนิสุกี้กนัก่อน”

ตรัยชวนคุยและพยายามแกะคิ้วขมวดของสารวัตรนทีออกจากกัน 

ด้วยการชวนกินสุกี้ที่เขาทำา ทว่านายตำารวจใหญ่เอาแต่นั่งมองรูปถ่ายของ 

อศัดายุอยู่ไม่วางตา พอๆ กบัผู้กองสณฑ์ รองหวัหน้าทมีที่นั่งอยู่ข้างกนั

“เอ็งกินไปเถอะ ข้าจะกลับไปกินข้าวเย็นกับเมีย ขืนกินกับเอ็งแล้วอิ่ม

ก่อน มีหวังโดนสอบแน่ว่าไปกินข้าวกับใครมา” สารวัตรใหญ่ตอบนำ้าเสียง 

เนิบช้า ไม่ยอมละสายตาจากรูปถ่ายของคนร้าย “ว่าแต่เอ็งเห็นหน้าคนร้าย 

หรอืยงั”

“ยงัครบั”

พอตอบไปอย่างนั้น สารวัตรก็ยื่นรูปของคนร้ายมาให้ดู ส่งอีกใบให้ 

ป้องฉัตรกับจ่าสรพงศ์ เพื่อจะได้จำาหน้าคนร้ายไปพร้อมๆ กัน และเมื่อได้ 

เหน็หน้า ตรยักบ็นัทกึอศัดายุไว้ในสมองทนัใด

“ไอ้นี่มันมีฐานการผลิตเป็นของตัวเองอยู่ในเขตเกือบๆ จะเอเชียกลาง 

แต่ระบุไม่ได้ว่าเป็นส่วนไหนของตะเขบ็ชายแดนระหว่างจนี เนปาล หรอืภูฏาน

นั่นแหละ ไม่เคยมใีครหาเจอเพราะภูมปิระเทศเป็นภูเขาซบัซ้อน”

“แล้วมนัจะเข้ามากบดานในไทยเหรอ คดิว่าจะรอดหรอืไง”

“บางทนีะตรยั เอง็กต็้องยอมรบัว่าประเทศเรามนัเข้าง่ายออกง่าย”

ป้องฉตัรตอบคำาถามเขาแทนทกุคนแล้วทิ้งตวัลงนั่งบนโซฟาอย่างสบาย

อารมณ์ โดยเมินเฉยต่อหม้อสุกี้ของเขา เพราะก่อนหน้านี้ได้ยืนกรานแล้วว่า

จะเกบ็ท้องไว้ไปกนิข้าวกบัศรภีรรยาเหมอืนท่านสารวตัรว่าไม่มผีดิ

“แต่ที่เอง็ควรจะสงสยั คอืมนัเข้ามาทำาอะไรต่างหาก”

“คงเข้ามาหาปลากริมไข่เต่ากินมั้ง” ตรัยย่นหน้าประชดเพื่อน “ก็ไอ้นี่

มนัค้ายาบ้า เอง็ว่ามนัจะเที่ยวพทัยาหรอืไง”

“เอา พอๆ อย่ามวัแต่พูดเล่น” ผู้กองสณฑ์ปราม “รบีๆ จำาหน้าโจรเอา

ไว้เถอะ แล้วมาคดิกนัดกีว่าไหมว่าจะจบัมนัได้ที่ไหน เรากำาลงัทำางานประสาน

กับตำารวจในอีกหลายประเทศจับมันนะ และตอนนี้มันอยู่ในไทย หน้าที่ของ
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เราคอืจบัมนัให้ได้ ไม่ใช่มาจดัทวัร์ทั่วไทยให้ไอ้หมอนี่”

“แล้วตอนนี้มนัอยู่ไหนครบั”

“ไม่รู้” จ่าสรพงศ์หรือหนุ่มใหญ่ที่ทุกคนเรียกติดปากว่า ‘ป๋า’ ตอบ 

หน้าตาย “ถ้ารู้ว่ามนัอยู่ไหน ป่านนี้เขาแห่ไปจบัมนัแล้วแหละ”

“แต่มนัเข้ามาอยู่ในประเทศเรานี่แหละ” สารวตัรนทชี่วยปลอบ “เนื้อที่

แค่ 513,115 ตารางกโิลเมตรนี่ เอง็หาให้เจอเถอะ”

“เฮยีนี่กช็อบพูดเล่นอยู่เรื่อย”

ตรยัค้อนเจ้านายหน้ามุ่ย แต่ต้องยอมรบัว่าหวัหน้าของเขานี่ ‘สายแขง็’ 

ตัวจริง ชนิดที่ว่าอย่าได้กล้าไปลูบคมเชียว เพราะพี่ท่านสำาแดงอิทธิฤทธิ์มา

หลายหนแล้วว่าเจ๋งจรงิ อย่างเช่นตอนที่ป้องฉตัรกบัเขาสามคัคกีนัไปลองดเีมื่อ

ครั้งเข้าสังกัดทีมใหม่ๆ ก็ได้โค้ดเนมไอ้ฉำ่ากับอีแฉะมาเป็นควายคู่กัน ส่วน 

คนอื่นกไ็ม่น้อยหน้า ได้เป็นเฮยีฉงน พี่ฉงาย และป๋าบุญเลศิตามลำาดบั แล้ว

วันต่อมาสารวัตรก็เอาชื่อทีมกระบือบานเบ่งมาติดหน้าห้องทำางานหน้าตาเฉย 

แบบไม่ยอมปรึกษาใครสักคน แต่นั่นก็ไม่ต่างจากป้ายละลายพฤติกรรม 

เพราะหลงัจากที่งงเป็นไก่ตาแตกไปตามๆ กนัแล้ว เสยีงหวัเราะกต็ามมา ซึ่งทำาให้ 

ยศถาบรรดาศักดิ์นำาหน้าชื่อได้หายไปด้วย เหลือเพียงพี่น้องที่มาทำางาน 

ร่วมกนั

“ว่าแต่ตอนนี้มนัอยู่ในกรุงเทพฯ เหรอครบั ผู้การเกรยีงไกรถงึได้มาสั่ง

ให้เราหาตวัมนั” ตรยักลบัมาคุยเรื่องคดตี่อ ก่อนที่จะเจอดจีากหวัหน้าอกีรอบ 

“แล้วเฮยีมเีบาะแสอะไรให้เรามากกว่านี้ไหม”

“ไม่ม”ี

สารวตัรนทยีงัทำาหน้าตาย

“แต่เรามีหน้าที่หาตัวมันให้เจอ เพราะตอนนี้หลักฐานการทำาผิดมัน

รวบรวมมาอยู่ในมอืของเราและหน่วยงานตำารวจในประเทศต่างๆ แล้ว ตวัเป้ง

ขนาดนี้ ใครๆ กอ็ยากเกบ็มนั และหน้าที่ของเราคอืให้ความร่วมมอืกบัทกุฝ่าย 

หาตวัมนัให้เจอ แล้วเอาตวัมาลงโทษให้ได้ หรอืถ้าเป็นไปได้ สาวมาให้ครบแก๊ง
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ยิ่งด ีเพราะนั่นเท่ากบัเราจะพงัโรงงานผลติยาเสพตดิของมนัได้ด้วย”

‘แล้วผู้หญงิคนนี้ เกี่ยวข้องอะไรกบัอศัดาย’ุ

ตรยักลบัมานั่งถามตวัเองในใจอยู่ที่หน้าห้องฉุกเฉนิอกีครั้ง หลงัจากที่

เก็บทรัพย์สินทุกอย่างของคนป่วยใส่ในกระเป๋าเดินทางเหมือนเดิม แล้วออก

มาจากหลังประตูของบันไดหนีไฟ ตอนนี้เขาจะไม่ผลีผลามทำาอะไร เพราะ 

ไม่แน่ใจว่าหญิงสาวปริศนานี่เป็นใครกันแน่ ทำาไมเธอจึงมาพร้อมกับเป้มหา

สมบัติ แมวน้อยหนึ่งตัว และรูปถ่ายที่เป็นของส่วนตัวของพ่อค้ายาเสพติด 

ตวัเป้งระดบัโลก

หรอืเธอจะเป็นว่าที่เจ้าสาวของอศัดายุ…

นั่นเป็นสิ่งที่ยงัค้างคาใจของนายตำารวจ ตรยักดัรมิฝีปากของตวัเองอยู่

หลายครั้งเพราะยงัหาคำาตอบนี้ไม่ได้ เพยีงแค่รูปถ่ายใบเดยีวมนัเป็นสิ่งยนืยนั

ความสมัพนัธ์ของคนไม่ได้ แล้วเขาควรจะทำาอย่างไรต่อไปดี

บางทีเรื่องนี้อาจจะใหญ่เกินตัวเขา ตรัยคิดว่าตัวเองต้องการความ 

ช่วยเหลอื หรอืไม่กต็้องแจ้งเบาะแสให้คนในทมีรู้ เพื่อจะได้ช่วยกนัคดิว่าควร

จะทำาอย่างไรกบัผู้หญงิคนนี้ต่อไปดี

“คุณคะ”

ยกโทรศัพท์ขึ้นมาไม่ทันได้กดเบอร์สารวัตรใหญ่ผู้เป็นเจ้านาย ตรัยก็

ต้องหยุดชะงกัเพราะพยาบาลคนเดมิเดนิเข้ามาหา

“คนป่วยที่คุณพามาส่งโรงพยาบาล ตอนนี้คณุหมออนุญาตให้กลบับ้าน

ได้แล้วนะคะ”

ตรัยรีบเดินตามพยาบาลมาและทิ้งเรื่องที่จะโทร. หาเจ้านายไปชั่วครู่ 

ตอนนี้เขาตอ้งจดัการธรุะเรื่องการรบัยาและจ่ายค่ารกัษาพยาบาลของคนป่วย

ก่อน ใจหนึ่งชายหนุม่กอ็ยากควกัเอาธนบตัรดอลลาร์ในเป้ใบใหญ่ที่ตวัเองแบก

ใส่หลงันี่จ่ายค่ารกัษาให้รู้แล้วรู้รอด ไม่รู้ว่าบุญนำาหรอืกรรมแต่ง เขาถงึได้มา
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พบกับเบาะแสที่อาจจะสาวถึงตัวคนร้าย แต่ต้องมาจ่ายเงินของตัวเองเป็น 

ค่ารกัษาให้คนแปลกหน้า

ชายหนุ่มคิดเสียว่าได้ทำาบุญรอบคำ่า เพราะไม่ว่าผู้หญิงคนนี้จะเป็น

อาชญากรหรอืไม่ เธอกเ็ป็นมนุษย์คนหนึ่ง อย่างน้อยกค็วรจะได้รบัการดูแล

บ้าง เขาไม่มีสิทธิ์ไปทำาตัวเป็นศาลเตี้ยตัดสินว่าเธอควรจะได้รับโทษหรือไม่ 

เพยีงเพราะมรีปูถ่ายของคนร้ายตดิตวัมา อกีอย่าง ไหนๆ กอ็ุม้แมวน้อยเฮเลน่า 

ให้คนมองไปทั่วโรงพยาบาลแล้ว จะช่วยผู้หญงิตวัเลก็ๆ บางๆ แถมหน้าตา 

น่ารักน่าเอ็นดู ที่มาทำาให้หัวใจเต้นแรงไว้สักคนก็กระชุ่มกระชวยหัวใจด ี

เหมอืนกนั

แต่สิ่งที่ตรัยต้องคิดหลังจากจัดการจ่ายค่ารักษาเสร็จคือตอบคำาถาม 

ว่าเขาจะทำาอย่างไรกับผู้หญิงคนนี้ จะพาเธอไปส่งที่บ้านดีหรือไม่ แล้วถ้าไป 

เธอจะอยูบ้่านเดยีวกบัอศัดายหุรอืเปล่า เพราะแม่สาวน้อยมคีำาขอแต่งงานเขยีน

ไว้หลังรูปถ่าย นั่นแปลว่าเขาจะหาตัวคนร้ายเจออย่างง่ายดายเพราะเรื่อง

บงัเอญิอย่างนี้น่ะหรอื แบบนี้กห็วานหมูน่ะสิ

“คณุคะ” พยาบาลคนเดมิเรยีกตรยักลบัมาจากฝันหวาน “คนป่วยออก

มาแล้วค่ะ อยู่นั่นไง”

“ครบั” 

ตรัยรับคำาทันใด พร้อมกับเดินตามพยาบาลไปยังหน้าห้องพักผู้ป่วย

เพื่อรอสงัเกตอาการ นี่อาจจะทำาให้เขาจบัคนร้ายได้ และสาวน้อยปรศินากน็ั่ง

รถเขน็ออกมาจากข้างในห้อง ท่าทางดหูวาดกลวั เธอสำารวจไปรอบๆ ห้องด้วย

สายตาลนลาน

“เฮเลน่า!”

แม่สาวน้อยเรียกแมวทันใดเมื่อเห็นเขาที่หน้าห้องผู้ป่วย ส่วนเฮเลน่า 

กไ็ม่รรีอรบีกระโจนเข้าหา มนัถบีตวัออกจากอ้อมแขนของเขาแล้วพุ่งเข้าไปให้

หญงิสาวกอดไว้อย่างออดอ้อน เธอยิ้มอย่างอิ่มสุข ความกงัวลในแววตาของ

เธอหายไป ชายหนุ่มมองภาพนั้นไปกย็ิ้มไป ผู้หญงิคนนี้เวลาอุ้มแมวกน็่ารกัดี



กรกานท์
21

เหมอืนกนั

“คุณคะ” พยาบาลสาวเรยีกคนป่วยเสยีงหวานและยิ้มให้ราวกบัเหน็ใจ

เหลอืเกนิ “คุณพอจะจำาอะไรได้บ้างหรอืยงัคะ”

“หา! ว่าอะไรนะครบัคุณพยาบาล” ตรยัคิ้วขมวดถามทนัท ี“ทำาไมถาม

คนป่วยแบบนั้นล่ะ”

“เอ่อ…ขอโทษค่ะ ดฉินัยงัไม่ทนัได้แจ้งให้ทราบ” พยาบาลสาวหน้าเจื่อน

ตอนตอบเขา ขณะเหลอืบไปมองคนป่วยที่เอาแต่เล่นกบัแมวอยูบ่นรถเขน็ “คอื

คุณผู้หญิงคนนี้เธอบอกว่าจำาอะไรไม่ได้เลยค่ะ ไม่รู้ด้วยซำ้าว่าตัวเองเป็นใคร 

และมาจากที่ไหน”

“อ้าว! อาการหนักขนาดนี้คุณหมอยังอนุญาตให้กลับบ้านอีกเหรอ”  

ชายหนุ่มถามไปกง็งไป “หวัฟาดพื้นแล้วความจำาเสื่อมหรอืเปล่าคุณ”

“ไม่เลยค่ะ” พยาบาลสาวยนืยนัเสยีงหนกั ในขณะที่คนป่วยเงยหน้าขึ้น

มามองเขาตาแป๋ว “คนไข้ไม่ได้เป็นอะไรนอกจากศีรษะแตกเย็บสองเข็มและ

ฟกชำ้าตามแขนขานดิหน่อย เราเอกซเรย์ตรวจแล้ว ไม่มอีะไรผดิปกตเิลยค่ะ”

“แล้วทำาไมจำาอะไรไม่ได้”

“เอ่อ…คุณหมอบอกว่าน่าจะเป็นอาการก่อนหน้านี้ เธอสูญเสียความ 

ทรงจำาไปด้วยสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งก่อนจะเกิดอุบัติเหตุเสียอีก แต่แปลกที่ 

ศรีษะไม่มแีผลอะไรมาก่อน มกีแ็ต่แผลหวัแตกที่เพิ่งเยบ็ไปนี่แหละค่ะ”

“หา!”

ตรัยเผลออ้าปากค้างเพราะคำาตอบของพยาบาลสาว พอหันไปมอง 

ผู้หญิงที่ตัวเองช่วยไว้ก็ยิ่งไม่รู้ว่าจะทำาอย่างไรต่อ จากเดิมที่คิดว่าจะมาหา

เบาะแสของอัศดายุจากผู้หญิงคนนี้ กลายเป็นเธอจำาอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้น

หรอื

‘แล้วทำาไมจำาชื่อแมวได้’

ตรัยผุดคำาถามขึ้นมาในใจเมื่อมองไปทางหญิงปริศนาอีกรอบ ยิ่งเห็น

เธอเล่นคลอเคลียกับเจ้าเฮเลน่า เขาก็ยิ่งพยายามอ่านสายตาเธอ และสิ่งที่ 
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รับรู้ได้คือความรักความห่วงใยที่หญิงสาวมีให้ลูกแมวตัวนี้ แล้วถ้าจำาแมวได้ 

จะจำาตวัเองไม่ได้จรงิๆ น่ะหรอื

“ปวรดิา”

“หอื?”

เธอขานรับทันทีเมื่อเขาเรียก และการสบตากันอีกครั้งทำาให้ชายหนุ่ม

มั่นใจว่าเธอต้องชื่อ ‘ปวรดิา’ แน่ๆ แต่ทำาไมถงึไม่ยอมบอกพยาบาลว่าตวัเอง

เป็นใคร ทว่ายงัไม่ได้คำาตอบแม่สาวน้อยกเ็หมอืนจะรู้ตวัว่าถูกหลอกถาม เธอ

รบีหุบปากแล้วเสไปมองทางอื่น ไม่ยอมมองหน้าเขาอกีเลย

“จำาอะไรไม่ได้เลยอย่างนั้นเหรอครบัคุณ”

ตรยัเข้าไปจ้องหน้า อยากจบัเข้าห้องสอบปากคำาให้มนัรู้แล้วรู้รอด แต่

แม่สาวน้อยกไ็ม่ยอมตอบ เอาแต่เฉไฉแกล้งหนัไปใส่ใจแมวท่าเดยีว หรอืบางที

ผู้หญิงคนนี้อาจจะฉลาดมากพอที่จะปิดปากเงียบ ไม่ยอมให้ข้อมูลส่วนตัว 

กบัใคร นั่นเพราะเธอเป็นอาชญากรเหมอืนคนที่ขอเธอแต่งงานหรอืเปล่า

“เป็นใบ้เหรอ” นายตำารวจลองถามยั่วโทสะเผื่อจะมีอะไรหลุดออกมา

บ้าง หญงิสาวกลบัเชดิหน้าหนอีย่างผยอง “ว่ายงัไงคุณ เมื่อกี้ยงัขานรบัผมอยู่

เลย ผมจำาได้นะว่าตอนวิ่งไล่แมวที่ร้านข้าวข้างทางนั้น คณุพดูทั้งไทยทั้งองักฤษ

ชดัแจ๋วเลย”

“ฉนัไม่ได้เป็นใบ้” สาวหน้าหวานตอบเป็นภาษาไทยฉะฉานและหนกัแน่น 

พอๆ กบัแววตา “แต่คุณอย่าถามฉนัเลยว่าฉนัเป็นใคร เพราะฉนักไ็ม่รู้เหมอืน

กนั”

“เหรอ” ตรยัถามกลบัส่งๆ “ดเีนอะ จำาไม่ได้ว่าตวัเองเป็นใคร แต่จำาได้

ว่าความจำาเสื่อม”

“กแ็ล้วแต่คุณจะคดิ”

“ก็ดี” ชายหนุ่มเล่นตามเกม แต่ไม่ยอมให้ตัวเองเป็นฝ่ายถูกควบคุม 

“แล้วนี่บ้านอยู่ไหนล่ะ ผมจะไปส่ง”

“ฉนั…”
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คราวนี้แม่คนเก่งเงยีบไป เอาแต่ก้มสบตาเฮเลน่าอย่างมกีงัวล และยิ่ง

เธอเงยีบ ชายหนุ่มกเ็ร่งรุกไล่เอาความจรงิจากปาก

“ว่ายงัไงคุณ ตกลงบ้านอยู่ไหน จำาได้ไหม”

“ขอบคุณนะ แต่ฉนักลบัเองได้ ไม่ต้องไปส่งหรอก”

“ไหนว่าความจำาเสื่อมไง จำาทางกลบับ้านได้ด้วยเหรอ” ชายหนุ่มหรี่ตา

ถาม “แล้วกระเป๋าเดินทางของคุณที่ผมแบกอยู่นี่ล่ะ พอจะบอกผมได้ไหมว่า

คุณกำาลงัจะไปไหน”

“ฉนัจะกลบับ้านเอง” เธอตวดัสายตามามองอย่างแขง็กระด้าง “ขอบคุณ

นะที่พามาหาหมอ แต่ตอนนี้ฉนัดูแลตวัเองได้แล้ว ขอกระเป๋าของฉนัคนืด้วย”

“แล้วจะกลบับ้านยงัไง” ตรยัซกัไม่หยดุเพราะเหน็พริธุมากมายที่แม่สาว

จอมหยิ่งแสดงออกมา “ไหนคุณบอกว่าจำาไม่ได้แม้กระทั่งชื่อของตวัเอง”

“ฉันมีเบอร์โทรศัพท์ของญาติ ฉันจะโทร. ให้เขามารับ แล้วถ้าคุณจะ 

เลกิถามเซ้าซี้และคนืกระเป๋าเดนิทางให้ฉนั ฉนัจะขอบคุณมาก”

เพราะคำาว่า ‘ญาตจิะมารบั’ ทำาให้ตรยัยอมถอยมาตั้งหลกั เขาคนืเป้

มหาสมบัติให้หญิงปริศนา แล้วเดินหันหลังเหมือนจะเป็นการบอกว่าทางใคร

ทางมนั แต่พอลบัสายตาของคนป่วย นายตำารวจกซ็้อนแผนโดยการแอบเดนิ

ตามหลงัเธออกีที

ตรัยอยากรู้ว่าใครจะมารับเธอ แล้วยิ่งให้ชวนสงสัยเพราะตอนนี้ 

อศัดายุกเ็ข้ามาอยูใ่นประเทศไทย หรอืสองคนนี้จะนดัเจอกนัในกรงุเทพฯ เพื่อ

ฮนันมีนูหรอืเปล่า ฟังๆ ชื่อเสยีงเรยีงนามกอ็อกจะมาแนวลเิกเหมอืนกนั บางที

แม่สาวน้อยคนนี้อาจจะเป็นภรรยาของพ่อค้ายาเสพตดิรายใหญ่เลยกไ็ด้ หรอื

ไม่กอ็าจเป็นว่าที่เจ้าสาว ซึ่งนั่นแปลว่าเธออาจจะนำาเขาไปพบกบัคนร้ายที่ตำารวจ

ในหลายประเทศขอความร่วมมอืในการจบักุมมากไ็ด้

แม่สาวน้อยแบกเป้ใบใหญ่ขึ้นหลงัอย่างกระฉบักระเฉง และตรยักพ็อ

จะมองออกว่าเธอคงหนักน่าดู แต่เหมือนปวริดาจะเป็นพวกมีความมุ่งมั่นสูง 
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หญงิสาวจงึสามารถแบกเป้และอุ้มแมวไปด้วยได้ ว่าแต่เธอกำาลงัจะไปไหนกนั 

ทำาไมไม่เหน็จะโทรศพัท์ตามใครให้มารบัอย่างที่บอกเขาเมื่อสกัครู่เลย

นึกถึงเรื่องโทรศัพท์ขึ้นมา ตรัยก็ก้มมองเครื่องมือสื่อสารของตัวเอง 

อีกครั้ง เป็นการชั่งใจว่าจะโทร. หาหัวหน้าดีหรือไม่ สุดท้ายก็ตัดใจไม่โทร. 

เพราะอยากทำางานด้วยตัวเองก่อน เอาไว้ให้เหลือบ่ากว่าแรงค่อยเรียก 

พรรคพวกมาสมทบก็ยังไม่สาย เพราะถ้าเขาเข้าใจผิดขึ้นมา คนอื่นจะมา 

คว้านำ้าเหลวด้วยกนัเสยีเปล่าๆ 

ตรยัเดนิตามสาวน้อยปรศินาต่อ ซึ่งปวรดิากเ็ดนิออกจากโรงพยาบาล

อย่างระวงัตวั คอยมองหน้าแลหลงั ทำาลบัๆ ล่อๆ อยู่ตลอดเวลาจนน่าสงสยั 

เธอจะรูห้รอืเปล่าว่าเขาสะกดรอยตามอยู ่แล้วทำาไมแม่คุณถงึได้วางแมวไว้และ

เดนิเข้าร้านสะดวกซื้อสเีขยีวส้มแดงหน้าตาเฉย

หญงิสาววางเฮเลน่าไว้หน้าร้านแล้วแมวน้อยกน็ั่งนิ่งไม่ไปไหน เหมอืน

มนัเคยทำาแบบนี้เป็นประจำา จากนั้นไม่นานนายแม่ของเจ้าเหมยีวกเ็ดนิออกมา

พร้อมแฮมเบอร์เกอร์ นำ้าดื่ม และฟิชฟิงเกอร์สำาหรบัแมว โดยใช้เงนิสดที่อยู่

ในกระเป๋าสะพายข้างที่ทำาจากผ้าฝ้ายถกัเป็นลายดอกไม้ของตวัเอง ทำาเอานาย

ตำารวจจ้องตาเปน็มนัเพราะอยากรู้ว่าในกระเป๋าที่สาวเจา้พกตดิตวันั่น มนัจะมี

อะไรบ้าง

หลังออกจากร้านสะดวกซื้อ ปวริดาก็พาเจ้าเหมียวมานั่งกินมื้อคำ่าที่ 

รมิบาทวถิขีองโรงพยาบาล ทำาเอาตรยัมองตาค้าง ไม่เข้าใจเรื่องบ้าบอที่กำาลงั

เกดิขึ้นเลยสกันดิ ไม่รู้ว่าตวัเองมาสะกดรอยตามผู้ต้องสงสยั หรอืมาเสยีเวลา

เดนิตามนกัท่องเที่ยวแบก็แพก็อุ้มแมวกนัแน่

“เป็นแมวไทยกเ็ลยต้องพูดภาษาไทยสนิะถงึจะรู้เรื่องกนั” ปวรดิาชวน

ลูกแมวคุย ทำาให้คนที่แอบตามอย่างตรยัต้องเงี่ยหูฟัง “เธอว่านายคนนั้นเป็น

ยงัไง ฉนัว่าถ้านายขี้เก๊กนั่นไม่ทำาเหมอืนจะสอบปากคำาฉนั ฉนัคงจะขอบคุณ

เขาให้ดกีว่านี้”

คนถูกนนิทาขมวดคิ้วมุ่น นกึสงสยัว่าตวัเองขี้เก๊กตรงไหน หรอืเพราะ
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ไปทำามาดตำารวจสอบปากคำาผูร้้ายใส่เธอเข้าตอนที่พยายามถามว่าเป็นใคร แล้ว

ต่อไปนี้คงต้องทำาตวัให้สุภาพและอ่อนโยนกบัเธอมากกว่านี้หรอืเปล่า

“แต่ว่า…เราจะไปไหนต่อดลี่ะ คนืนี้ยงัไม่มทีี่นอนเลยนะเฮเลน่า”

ตรยัรู้ทนัทวี่าหญงิสาวไม่มทีี่ไปเพราะเธอถามแมวอย่างนั้น นั่นแปลว่า 

ที่บอกจะให้ญาติมารับก็คงโกหกด้วย แล้วที่เขากำาลังสงสัยว่าเธอมีส่วน 

เกี่ยวข้องกบัอศัดายุกเ็ป็นไปได้ด้วยหรอืเปล่า

“สุรวิภิาบอกให้ฉนัหาบ้านเช่าสกัหลงัเมื่อมาถงึกรุงเทพฯ”

เธอบ่นพึมพำาพลางมองหน้าแมว ทำาให้ตรัยสงสัยขึ้นมาอีกว่าแม่สาว 

คนนี้มาจากที่ไหน ทำาไมชื่อที่พูดถงึแต่ละคนจงึฟังดูลเิกหลงโรงกนัได้ขนาดนี้ 

อย่างว่า ขนาดแมวหน้าตาบ้านๆ ยงัชื่อเฮเลน่าได้เลย แล้วนั่นหนงัสอืนำาเที่ยว

กรงุเทพฯ ในมอืที่แม่สาวน้อยดงึออกมาจากกระเป๋าผ้าฝ้าย แล้วเปิดอ่านอย่าง

พนิจิพเิคราะห์นั้นคอือะไร

“แต่สงสัยเราต้องไปหาที่แลกเงินไทยกันก่อน นั่งรถตุ๊กตุ๊กก็แล้วกัน 

เนอะเฮเลน่า อยากนั่งมาตั้งนานแล้ว”

ตรัยทิ้งรถกระบะสี่ประตูของตัวเองไว้ที่โรงพยาบาลแล้วกระโดดขึ้น

มอเตอร์ไซค์รบัจ้างตามปวรดิาไป ทั้งที่ยงัไม่แน่ใจว่าเธอจะพาไปพบอศัดายุได้

จรงิหรอืเปล่า

แต่อย่างน้อยนายตำารวจกม็ั่นใจว่าเธอต้องมคีวามลบัอะไรบางอย่างซ่อน

อยู่แน่ๆ หรือไม่อาจจะเป็นอย่างที่เขาสงสัยในตอนแรก คือปวริดาอาจจะไป

ขโมยของใครมากเ็ป็นได้ เธอถงึได้ปกปิดตวัเอง โกหกว่าความจำาเสื่อม แถม

ยังมีทรัพย์สินมากมายติดตัวมาอีกต่างหาก แต่ประเด็นสำาคัญอยู่ที่ว่าเธอมี 

รูปถ่ายกบัคำาขอแต่งงานของอศัดายุมาด้วย

หญิงผู้ต้องสงสัยเดินทางด้วยรถตุ๊กตุ๊กไปเรื่อยๆ และตรัยก็อาศัย 

วินมอเตอร์ไซค์ตามไปห่างๆ จนมาถึงถนนข้าวสาร เธอเดินเข้าร้านอาหาร 

แห่งหนึ่งที่บริการรับแลกเงินให้นักท่องเที่ยว จากนั้นไม่นานปวริดาก็เดิน 
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หน้าชื่นออกมาพร้อมเฮเลน่าในอ้อมกอด ตรยัรบีหาที่ซ่อนตวัทนัใด

“คนืนี้นอนโรงแรมเลก็ๆ ไปก่อนแล้วกนัเนอะเฮเลน่า พรุ่งนี้ค่อยออก

ไปหาบ้านเช่า” ปวริดาคุยกับแมวเป็นเรื่องเป็นราวหลังจากที่เขาเพิ่งหลบเข้า 

ซอกตกึได้หมาดๆ “ว่าแต่…ที่ไหนเขาจะยอมให้พาสตัว์เลี้ยงเข้าพกัได้บ้างล่ะ”

ปวริดาอมลมแก้มป่องดูน่าเอ็นดูจนเขาเผลอยิ้มตาม แล้วแม่ตุ๊กตา 

หน้าหวานก็เริ่มมุ่ยหน้าคล้ายคนกำาลังนึกอะไรอยู่ จากนั้นไม่นานสาวน้อยก ็

มองไปรอบๆ เหมอืนจะพยายามดูว่ามใีครมองตวัเองอยู่หรอืเปล่า ทำาให้นาย

ตำารวจหนุม่ที่แอบตามมาหลบเข้าซอกตกึเพราะยนือยู่ห่างกนัแค่ไม่ถงึหกเมตร 

แต่พอหญงิสาวเหน็ว่าปลอดคน เธอกจ็บัเฮเลน่ายดัเข้ากระเป๋าสะพายข้างของ

ตวัเองทนัที

“เมี้ยว!”

“อย่าดื้อสิเฮเลน่า” ปวริดาทำาตาดุใส่แมวในกระเป๋าที่ไม่ยอมอยู่ในนั้น

แต่โดยด ีแถมร้องประท้วงเสยีงแหลมอกีต่างหาก “แอบอยู่ในกระเป๋านี่แหละ 

ถ้าไม่มีใครรู้ว่าฉันมีเธอ เราก็จะหาที่พักได้ง่ายขึ้น ฉันจะได้อาบนำา้นอนเร็วๆ 

เธอกไ็ด้พกัด้วยไง”

“เจ้าเล่ห์นกันะ”

ตรยัเผลอหวัเราะเบาๆ กบัความขี้โกงของหญงิสาว ถ้าให้เดา ปวรดิา

คงแกล้งทำาเป็นว่าเดนิทางมาคนเดยีว ไม่มแีมวมาด้วย จะได้หาที่พกัได้ง่ายๆ 

และคืนนี้เธอคงยังไม่รู้เลยด้วยซำ้าว่าจะไปนอนที่ไหน แบบนี้แปลว่าไม่ได้นัด

ใครไว้ล่วงหน้าหรอืเปล่า

“นั่นแปลว่าเธอไม่ได้นดัอศัดายุไว้ด้วยน่ะส!ิ”

คำาถามที่ตามมาทำาให้ตรยัขมวดคิ้วมุน่ทนัใด เริ่มชั่งใจว่าเขายงัจะสะกด

รอยตามเธอต่อไปดหีรอืเปล่า แต่พอนกึถงึทรพัย์สนิมากมายในเป้ใบนั้น แถม

ยงัมรีูปถ่ายของพ่อค้ายาเสพตดิข้ามชาตติดิตวัมา กท็ำาให้ตรยัเชื่อไม่ลงจรงิๆ 

ว่าเธอจะเป็นเพยีงนกัท่องเที่ยวธรรมดาคนหนึ่ง

“ไปไหนหรอืเปล่าน้อง”
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ไม่ทันได้คิดอะไรตก ชายหนุ่มที่หลบอยู่ในซอกตึกก็ได้ยินเสียงผู้ชาย

อกีคนเข้ามาทกัปวรดิา สาวน้อยรบีกอดกระเป๋าสะพายเข้าหาตวัทนัใด ราวกบั

หวาดกลวัคนพวกนั้นอยู่ไม่น้อย 

“มาคนเดียวเหรอ” ผู้ชายร่างใหญ่เดินเข้ามาทักเหมือนจะหวังดี แต่ 

แววตาพรบิพราวชอบกล “ไปไหน ให้พี่ช่วยไหม”

“ไม่ต้อง ฉนัไปเองได้ คุณพ่อกำาลงัจะมารบั คุณพ่อเป็นตำารวจด้วย”

ตรยัขมวดคิ้วมองคนที่อ้างตวัเป็นลกูสาวนายตำารวจด้วยความเชื่อครึ่ง

ไม่เชื่อครึ่ง เพราะถงึเขาจะเป็นตำารวจเหมอืนกนั แต่ไม่รู้จกัผู้ร่วมอาชพีทุกคน 

ยิ่งลูกหลานและครอบครัวก็ยิ่งไม่รู้จักเข้าไปใหญ่ อีกอย่าง เขาจะเชื่อคำาพูด

ของแม่สาวน้อยตาใสซื่อแต่เจ้าเล่ห์ชนิดยัดแมวลงกระเป๋าเพื่อหาโรงแรมนอน

คนนี้ได้อย่างไร แต่ที่เขารู้คอืเธอไม่มพี่อมารบัอย่างที่บอกไปเมื่อสกัครู่แน่ๆ

“อย่ามาโกหกพี่เลยน้องหนู” ผู้ชายแปลกหน้าคนนั้นกไ็ม่เชื่อพอๆ กบัเขา 

“จะไปไหน บอกพี่มาดกีว่า เดี๋ยวพี่ไปส่ง”

“บอกว่าไม่ต้อง!”

“เอ๊ะอนีี่!” พอปวรดิาขึ้นเสยีง ผู้ชายคนนั้นกต็ะคอกใส่อย่างหมดความ

อดทน “จะพาไปหาที่นอนดีๆ  ไม่ชอบ งั้นกส็่งเงนิในกระเป๋ามาเลยดกีว่า”

ชายร่างใหญ่ไม่พดูเปล่า แต่เข้ามากระชากกระเป๋าของเธอด้วย แล้วคน

ที่ตวัเลก็กว่ากเ็พลี่ยงพลำ้าอย่างง่ายดาย คนร้ายเข้ามาดงึกระเป๋าสะพายของเธอ 

ทว่ามันแข็งแรงเกินกว่าจะดึงให้ขาดได้ ชายร่างใหญ่จึงผลักสาวน้อยให้ล้ม 

จนแมวที่อยู่ในกระเป๋าสะพายหล่นออกมา

โชคดีที่เธอมีเป้ใบใหญ่สะพายอยู่ด้านหลังเป็นกันชนให้ ร่างบางจึงไม่

กระแทกพื้น และในวนิาทนีั้นตรยักล้็วงเข้าไปในเสื้อแจก็เกตของตวัเอง จบัปืน

ที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อไว้ให้มั่นเผื่อจะต้องใช้งาน

“หยุด!”

นายตำารวจสั่งเสียงแข็งเมื่อออกจากที่ซ่อน ตรัยเดินเข้ามากั้นกลาง

ระหว่างชายตวัใหญ่หน้าเหี้ยมกบัหญงิสาวที่เพิ่งถกูผลกัล้มไปเมื่อสกัครู่เพื่อกนั
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เธอไว้ด้านหลงั แต่ยงัไม่ควกัปืนออกมาเพราะไม่อยากให้ถูกร้องเรยีนว่าทำาเกนิ

กว่าเหตุ

“ไปซะ!”

ตรยัไล่มจิฉาชพีไปเพราะไม่อยากแสดงตวัต่อหน้าปวรดิา หากเธอเป็น

พวกเดยีวกบัอศัดายุจรงิ แล้วมารู้ว่าเขาเป็นตำารวจ การจบัปลาซวิปลาสร้อย

ต่อหน้าปลาตวัใหญ่คงไม่คุ้มแน่

“อย่ามายุ่งกบัผู้หญงิคนนี้ และถ้าจะให้ด ีอย่าทำามาหากนิแบบนี้อกี”

“อย่าเสอืก!” ชายร่างใหญ่ตะคอกกลบัพร้อมกบัดงึชายเสื้อออกให้เหน็

ด้ามมดีพกที่เหนบ็เอวอยูเ่ป็นการข่มขู ่“แล้วถ้าไม่อยากเจบ็ตวั กส่็งเงนิมาด้วย!”

“บอกว่าให้ไปไง!”

คราวนี้ตรยัขึ้นเสยีงเช่นกนั แถมยงัทำาเหมอืนคนร้ายไม่มผีดิ แต่เหนอื

กว่าตรงที่เขาเปิดเสื้อออกมาแล้วเจอด้ามปืนไม่ใช่ด้ามมดี เพยีงเท่านั้นชายร่าง

ใหญ่ที่เข้ามากรรโชกทรพัย์กโ็กยแน่บ

“เป็นยงัไงบ้างคุณ” 

หลังจากที่คนร้ายวิ่งหนีไปแบบไม่เห็นฝุ่น ตรัยก็รีบเก็บปืนแล้วเข้าไป

ประคองหญงิสาวที่ถูกผลกัลงไปนอนจุกอยู่บนพื้น และลูกแมวที่รู้เอาตวัรอด

เป็นยอดดกีว็ิ่งกลบัมาหา มองๆ ไปผู้หญงิคนนี้กน็่าสงสารอยู่ไม่เบา เมื่อตอน

คำ่าเธอเพิ่งถูกรถเฉี่ยวจนหัวแตกต้องพาส่งโรงพยาบาล ดึกมาก็ถูกกรรโชก

ทรพัย์ แบบนี้ถ้าเป็นแค่ผู้หญงิธรรมดา ไม่ใช่ผู้ต้องสงสยัของเขา บางทตีรยั

อาจจะใจอ่อนจนแพ้ทางสาวน้อยตาหวานผู้โชคร้ายคนนี้ไปแล้วกไ็ด้

“ไม่เป็นไร ขอบคุณ”

แม่สาวน้อยตอบเสยีงแขง็และไม่ทิ้งท่าทหียิ่งลำาพองเหมอืนในตอนแรก

ที่พบกนั แถมยงัไม่อยากให้เขาแตะเนื้อต้องตวัอกี

“แล้วคุณตามฉนัมาทำาไม”

“ใครตามคณุ” ตรยัโกหกเสยีตาโตก่อนที่จะถกูจบัได้ “ผมมากนิผดัไทย

ที่ข้าวสารนี่ต่างหาก”
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“แน่นะ?” หญงิสาวถามอย่างระแวง “มนัไม่บงัเอญิเกนิไปหน่อยเหรอ 

ที่คณุจะช่วยฉนัไว้ถงึสองครั้งในวนัเดยีว คุณสะกดรอยตามฉนัหรอืเปล่า หรอื

ใครส่งคุณมา”

“ผมจะไปสะกดรอยตามคุณทำาไม”

ชายหนุม่ตอบหน้าตายแต่ไม่วายยงัสงสยัในพฤตกิรรมระวงัตวัเกนิเหตุ

ของผู้หญิงตรงหน้าอยู่ดี หากแสดงออกมากเกินไป ฝ่ายที่ถูกสงสัยอาจจะ 

เป็นเขา ดงันั้นการทำาตวัไม่รู้ไม่ชี้คงจะดทีี่สุด

“แล้วคุณลุกไหวไหม ไปหาหมออกีรอบดกีว่า”

“ฉนัไม่เป็นไร” เธอตอบเสยีงแขง็ “ขอบคุณมาก แต่ขอตวัก่อนแล้วกนั”

“แล้วคุณจะไปไหน”

ตรัยถามเสียงขุ่นเพราะไม่ชอบใจท่าทางแสนทะนงของเธอ และถ้าไม่

ตดิว่าพูดขอบคุณเป็นอยู่บ้าง บางทเีขาอาจจะทิ้งเธอจรงิๆ กไ็ด้

“จะไปไหนก็บอก ให้ผมไปส่งดีกว่านะคุณ คุณเพิ่งจะถูกรถชนมา  

หัวก็แตกนั่นน่ะ แถมผู้หญิงตัวเล็กๆ คนเดียวอย่างคุณ จะเอาตัวรอดใน

กรุงเทพฯ ได้จรงิๆ เหรอ”

“ฉนั…”

“ทกุเมอืงท่องเที่ยวปฏเิสธไม่ได้ว่ามมีจิฉาชพี ไม่ว่าจะเป็นเมอืงใดในโลก” 

พอเห็นความลังเลในแววตาคู่สวยนั้น ตรัยก็ยิ่งไล่เบี้ยด้วยการทำาเสียงคล้าย

กบัเล่าเรื่องเชงิวชิาการให้ดูน่าเชื่อถอื “ว่ายงัไงคุณ จะไปหาใคร หรอืบ้านอยู่

ไหน ผมพาไปส่งได้จรงิๆ นะ ผมพาคุณไปส่งโรงพยาบาลแล้วรอบหนึ่งกเ็หน็

อยู่ไม่ใช่เหรอ ให้ผมไปส่งหาญาตเิถอะ ผมไม่ทำาอะไรคุณหรอก ผมอยากช่วย

จรงิๆ”

“แต่ฉนัดูแลตวัเองได้”

“เหรอ” ตรัยดักคอไม่ให้เธอได้หาทางไป “แล้วที่โดนคนร้ายขู่เมื่อกี้  

ถ้าผมไม่มาเหน็เข้า ป่านนี้คงโดนดไีปแล้วละ”

เธอจนมมุ ตรยัดูออกเพราะแม่สาวจอมหยิ่งอ้าปากเถยีงไม่ออก ปวรดิา
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เอาแต่หลบสายตาก้มมองพื้นไม่สบตาเขา แบบนี้ยิ่งต้องกล่อมเพื่อให้ได้ตาม

เป้า ถ้าหญิงสาวยอมให้เขาไปส่ง มันอาจจะเป็นเส้นทางให้สาวไปถึงตัวพ่อค้า

ยาเสพตดิรายใหญ่ที่ทางหน่วยสั่งให้ทมีของเขาล่าตวัอยู่กไ็ด้

“เชื่อใจผมเถอะคุณ ผมไม่ทำาอะไรคุณหรอก” ชายหนุ่มพยายามกล่อม 

“ว่าไงคุณ ญาตอิยู่ไหน ผมจะไปส่ง”

“ฉนัไม่มญีาตใินกรุงเทพฯ ไม่มทีี่ให้ไป ไม่รู้จะไปไหนด้วย”

“หา!”

ตรัยเผลออุทานดังลั่น เพราะคำาตอบที่ได้ทำาให้ชายหนุ่มเริ่มสับสนว่า 

ตัวเองกำาลังพบกับอะไรอยู่ หรือผู้หญิงคนนี้ฉลาดมากพอที่จะไม่ยอมบอกว่า

ตัวเองเป็นใคร มีลับลมคมในเหมือนคนไปทำาความผิดมา แล้วแบบนี้จะเค้น

เอาความจรงิจากผูร้้ายปากแขง็คนนี้ได้อย่างไร ครั้นจะใช้กำาลงักผ็ดิวนิยั ซำ้ายงั 

ทำากบัผู้หญงิไม่ลง พอได้มองดวงตาใสคู่นั้น ตรยักร็ู้ทนัทวี่าหญงิสาวผู้ทะนง

ได้หายไป เหลอืเพยีงลูกนกลูกกาที่พลดัถิ่นมา และกำาลงัมองหน้าเขาอยู่

‘หรอืบางทเีธออาจจะไม่มทีี่ไปแล้วจรงิๆ’

ชายหนุ่มเริ่มกลดักลุ้มเมื่อถามตวัเองในใจ แต่ทำาไมปวรดิาจงึหอบเงนิ

มากมายใส่กระเป๋าแล้วทำาตัวเหมือนนักท่องเที่ยวเข้ามาในกรุงเทพฯ ทั้งๆ ที่

พูดไทยได้

หรอืเธออาจจะเป็นแค่หญงิต่างจงัหวดัที่เข้ามาเมอืงหลวงกเ็ท่านั้น อาจ

จะเป็นเดก็สาวที่หนอีอกจากบ้านมาตามหาความฝันเหมอืนวยัรุ่นหลายๆ คน

หรือเปล่า เธออาจจะเป็นเพียงลูกสาวเศรษฐีต่างจังหวัดที่หนีออกจากบ้านมา 

หรอืถ้าร้ายกว่านั้น อาจจะเป็นโจรสาวที่ปล้นใครมาแล้วหนเีข้ากรุงเทพฯ

แล้วทำาไมเธอจึงมีรูปถ่ายของอัศดายุติดตัวมาด้วย ขนาดเจ้าหน้าที่

ตำารวจยงัมเีพยีงรูปที่แอบถ่าย แต่ปวรดิามรีูปหน้าตรงแบบตั้งใจถ่าย เหมอืน

เจ้าของรูปตั้งใจให้เกบ็ไว้

นั่นเป็นคำาถามที่ตรยัยงัคดิไม่ตก เพราะหลกัฐานที่มอียู่ไม่มนีำ้าหนกัจน

จะใส่ร้ายว่าใครเป็นอาชญากรได้ แต่นี่มันเป็นหลักฐานเดียวที่เขามีไม่ใช่หรือ 



กรกานท์
31

มีเหตุผลอะไรบ้างเล่าที่เขาจะปล่อยให้หลุดมือแล้วไปงมเข็มในมหาสมุทรเพื่อ

จบัตวัอศัดาย ุพ่อค้ายาเสพตดิข้ามชาตนิั่น สงสยัตอนนี้เขาต้องทำาตามสภุาษติ

จนีที่ว่า ‘จงเกบ็มติรไว้ใกล้ตวั แต่จงเกบ็ศตัรูไว้ใกล้ตวัยิ่งกว่า’ เสยีแล้ว และ

ถงึเธอจะไม่ได้เกี่ยวข้องกบัคนร้ายที่ตัวเขาตามหาอยู่ แต่กน็่าสงสยัอยู่ดี

“เอาอย่างนี้แล้วกนัคุณ” หลงัจากยนืคดิอยู่สกัพกัตรยักเ็ริ่มตะล่อมต่อ 

“คุณบอกว่าไม่มีที่ไปใช่ไหม พอดีผมก็หาคนหารค่านำ้าค่าไฟที่บ้านอยู่เหมือน

กนั สนใจไหม”

“อะไรนะ!” หญงิสาวถามเหมอืนไม่เชื่อหู “คุณหมายความว่าจะให้ฉนั

ไปอยู่ที่บ้านเดยีวกบัคุณอย่างนั้นเหรอ”

“ใช่” ตรยัรบัคำาทนัใด ใช้สมองป้ันนำ้าเป็นตวัอย่างรวดเรว็ “พอดผีมเพิ่ง

ลาออกจากงาน ยงัหางานใหม่ไม่ได้ เปิดบ้านเป็นเกสต์เฮาส์ให้คุณกไ็ด้นะ คดิ

ไม่แพงหรอก”

“เรื่องอะไรฉนัต้องไปอยูก่บัคณุ!” ปวรดิาถามเสยีงแขง็อย่างระแวง “คณุ

เป็นคนแปลกหน้า แถมเป็นผู้ชาย ฉนัจะไม่ไว้ใจเดด็ขาด”

“ผมไม่ทำาอะไรคณุหรอกน่า” ตรยัหว่านล้อมไม่หยุด เขาไม่มทีางปล่อย

หญงิผู้ต้องสงสยันี่หลุดรอดสายตาไปแน่ๆ “หรอืถ้าคุณไม่สบายใจ จะพกปืน

ตดิตวัไว้ตลอดเวลาที่อยู่บ้านผมกไ็ด้นะ”

“อย่าท้าฉนันะ ฉนัใช้ปืนเป็น!”

เธอทำาหน้ายักษ์ขู่ แต่ดูน่าเอ็นดูมากกว่าน่ากลัวจนตรัยเผลอยิ้ม ท่าที

ไม่วางใจของสาวน้อยที่แสดงออกมานั้นยิ่งทำาให้ชายหนุม่ได้ใจ และพอจะอ่าน

แม่สาวน้อยผู้แสนจะทะนงตวัออกบ้าง และรู้แน่แล้วว่าเธอแค่ขู่

“หรอืคุณไม่กล้า” เขายิ้มยยีวน “แปลกดเีนอะ ผู้หญงิตวัเลก็ๆ อย่าง

คุณกล้าเดนิทางมากรุงเทพฯ คนเดยีว แต่ไม่กล้าไว้ใจคนที่ช่วยชวีติตวัเองไว้”

“คุณทวงบุญคุณฉนัเหรอ” แม่สาวน้อยเหลือกตาถาม “หรอืต้องให้ฉนั

จ่ายค่าตอบแทนไหม ไหนว่าเมื่อกี้ตกงานอยู่ไม่ใช่เหรอ”

“นั่นส ิผมตกงาน” นายตำารวจรบีโมเม “น่าเสยีดาย วนันี้ต้องจ่ายค่า
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รกัษาให้คุณตั้งแพง ไหนจะเสยีเวลาไปเดนิสมคัรงานมาช่วยคุณอกี แล้วไหน

จะอุตส่าห์มีนำ้าใจเปิดบ้านให้คนเร่ร่อนได้เช่า แต่ก็ช่างเถอะนะ คุณอยากไป

ผจญภยัในกรุงเทพฯ กเ็ชญิ แต่ที่นี่นอกจากจะเป็นเมอืงท่องเที่ยวแล้ว ยงัเป็น

เมอืงโบราณอกีด้วย ไปไหนมาไหนกเ็ดนิให้มนัดีๆ  ล่ะ ไปที่ไหนเขากม็ปีระวตัิ

กนัทั้งนั้น ระวงัเจอเจ้าที่นะคุณ”

“เจ้าที่คอือะไร”

“คณุไม่รูจ้กั ‘เจ้าที่’ จรงิๆ น่ะเหรอ” เมื่อเหน็สาวน้อยทำาหน้าหวาดระแวง 

ตรยักร็ู้แล้วว่าที่พูดไปทั้งหมดมนัเข้าทาง “ผมจะบอกอะไรให้นะคุณ คนสมยั

ก่อน เวลาที่เขาจะปลูกสร้างอะไรใหญ่ๆ เขาจะทำาพธิบีูชายญั บางทกีใ็ช้สตัว์…

บางทกีใ็ช้คน”

“คน!” แม่สาวน้อยร้องเสยีงดงั กอดแมวแน่น “อย่าบอกนะว่าสมยันี้

ยงัมกีารฆ่าคนบูชายญัอยู่ ป่าเถื่อนที่สุด!”

“กม็นัเป็นความเชื่อไงคณุ ให้วญิญาณของคนคนนั้นคอยเฝ้าสถานที่ไว้” 

คนโกหกเริ่มทำาเสยีงเหมอืนเล่าเรื่องผใีนวนัออกแคมป์กลางป่าเพื่อเอาสาวน้อย

ไปกกัตวัไว้ในสายตาให้ได้ “แล้วคุณเคยได้ยนิเรื่องผใีนโรงแรมไหม ที่จะออก

มาหลอกแขกที่เข้าพกัคนเดยีว”

“ไม่เอานะ!” แม่สาวน้อยหลบัตาปี๋ ห่อตวัหด “ไม่ต้องเล่า ไม่อยากฟัง”

“ไม่อยากฟังกไ็ม่เป็นไร” ตรยัยกัไหล่ ทำาหน้าตาย “ถ้าอย่างนั้นผมกลบั

ละ คนืนี้กไ็ปหาโรงแรมนอนดีๆ  กแ็ล้วกนันะครบั ขอให้โชคดไีร้ผมีารบกวน”

พอเหน็เธอกลวั ตรยักใ็ช้ลกูไม้สดุท้ายวดัใจกนั ชายหนุม่ตดัใจเดนิจาก

มา แต่ยงัหลิ่วตามองสาวน้อยที่ยนืหน้าเสยีอยูด้่านหลงั เขาคดิว่าตวัเองคงเข้าใจ

ไม่ผิดว่าผู้หญิงเกินกว่าครึ่งกลัวผี ถ้าใช้มุกนี้ให้เธอยอมตามเขามาก็น่าจะ 

ได้ผล

เมื่อเดินจากมาได้สามสี่ก้าว ชายหนุ่มที่คิดว่าตัวเองถือแต้มเหนือกว่า 

กช็กัไม่แน่ใจ เพราะปวรดิาไม่ยอมตกลงมากบัเขา แบบนี้จะหาวธิไีหนตสีนทิกบั

หญงิปรศินาที่เดนิทางมาพร้อมเป้มหาสมบตัแิละรปูถ่ายของคนร้ายได้ แล้วถ้า
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ไม่ใช่ผูห้ญงิคนนี้ เขาจะไปตามหาเบาะแสของอศัดายไุด้ที่ไหน หรอืว่าเขาจะฉดุ

เธอกลบัไปเข้าห้องสอบปากคำาให้รู้แล้วรู้รอดเสยีเลย

“เดี๋ยวก่อนคุณ”

เมื่อคิดว่าจะหันไปฉุดสาว สาวก็เรียกเขากลับไปพอดี พอเห็นปวริดา

ทำาหน้าบึ้งใส่ ตรยักย็งัเดาไม่ออกว่าสาวน้อยจะยอมเดนิเข้าแผนของเขาหรอืไม่

“ค่าเช่าบ้านของคุณน่ะ เท่าไหร่”



สาม
ปรัศนีปากแข็ง

“โฮ่งๆๆ”

“เมี้ยว!”

ตรยัลมืคำานงึไปว่าการพาผู้หญงิเข้าบ้านครั้งนี้เขาต้องพบกบัปัญหาใหญ่ 

เพราะมัวแต่ดีใจที่ ‘ได้เก็บคนที่อาจจะเป็นศัตรูไว้ใกล้ตัว’ นายตำารวจหนุ่มก็

ลิงโลดจนลืมว่าการมาเยือนของปวริดากับเฮเลน่าอาจมีเหตุฆาตกรรมเกิดขึ้น

กไ็ด้

ชายหนุ่มพาแม่สาวน้อยกลบัไปเอารถที่โรงพยาบาล จากนั้นกพ็าคนที่

ตกลงจะเช่าบ้านของเขาตามคำาหลอกล่อกลับมาถึงบ้านในตอนดึก แต่พอ 

เปิดประตรูถลงมาเหยยีบพื้นสนามหญ้าของบ้านครึ่งตกึครึ่งไม้ทรงขนมปังขงิ

สีฟ้าซีดอันร่มรื่น ซึ่งเป็นมรดกตกทอดจากทางคุณตาทวดที่ตั้งอยู่ชานเมือง  

เจ้าลูกชายทั้งสองคงรู้สกึผดิกลิ่น ถงึได้พุ่งเข้ามาต้อนรบัแขกอย่างรวดเรว็

“โฮ่งๆๆ”

สุนัขเพศผู้สองตัวสีทองแดงกับขาวปลอดส่งเสียงอยู่ไม่หยุดเพราะมัน

คงได้กลิ่นแมว เสี่ยวเอ้อกับเซาะกราวเป็นหมาไทยพันทางที่เจือเชื้อพันธุ์

บางแก้วมา เขาเก็บมันมาจากข้างทางระหว่างกลับบ้านตอนที่เรียนนายร้อย
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ตำารวจปีสุดท้าย เพราะสงสารที่มนัถูกเอาใส่กล่องกระดาษมาทิ้งไว้

ป้องฉตัรเคยบอกว่าไอ้สองตวันี้มนัหน้าตาซื่อบื้อพอกนัทั้งคู่ แต่พอตรยั

ส่งพวกมันเข้าฝึกในโรงเรียนสุนัข เขาก็ได้รู้ว่าสองตัวนี้ฉลาดและรู้ความเอา

มากๆ บทจะโหดขึ้นมากไ็ม่ได้ต่างจากหมาพนัธุ์นกัล่านกั แล้วนบัประสาอะไร

กับเฮเลน่า เจ้าแมวน้อยที่บัดนี้กลัวจนขนลุกซู่ แถมดิ้นตะกายออกจากอก 

นายแม่ของมนัวิ่งหนขีึ้นต้นมะยมข้างรั้วบ้านเขาไปแล้ว

“เสี่ยวเอ้อ! เซาะกราว! ไปเข้ากรง!”

เจ้าตูบนิ่งสนิทตอนที่ถูกตรัยดุ จากนั้นก็ส่งเสียงครางหงิงๆ คล้ายจะ

ประท้วงที่เขาพาแมวเข้าบ้าน แต่พอโดนถลึงตาใส่และชี้นิ้วสั่ง เสี่ยวเอ้อกับ 

เซาะกราวกเ็ดนิก้มหน้าตามกนัไปเข้ากรง ทว่ายงัมองผูม้าใหม่ทั้งสองไม่วางตา 

เมื่อสุนัขทั้งสองเดินเข้าไปนอนอยู่ในบ้านหมาที่ทำาจากเหล็กดัด ติดมุ้งลวด  

มุงสังกะสีเรียบร้อย…ปวริดาก็เร่งฝีเท้าเข้าไปหาต้นมะยม เงยหน้าเรียกแมว

น้อยที่ขึ้นไปหลบภยัข้างบน

“เฮเลน่า ลงมาหาหม่ามี้เรว็ เราจะไม่อยู่บ้านนี้แล้ว”

“จะไปไหนคุณ!” พอได้ยินว่าผู้ต้องสงสัยจะไม่ยอมอยู่ให้สอบปากคำา 

ตรยักถ็งึกบัร้องเสยีงหลง รบีหาวธิกีกัตวัไว้ “ทำาไมต้องไป ไม่กลวัผแีล้วเหรอ”

“แต่ฉันกับเฮเลน่าอยู่ที่นี่ไม่ได้หรอก” ปวริดามุ่ยหน้าบอก “ทำาไมคุณ 

ไม่บอกล่ะว่าที่บ้านมหีมาตั้งสองตวั จะให้เฮเลน่าอยู่ได้ยงัไง”

“เอ่อ…ผมขอโทษ ผมลมืไป”

เจ้าของบ้านเริ่มหน้าเจื่อนเพราะเหตุผลไม่น่าฟังนัก แต่เขาก็ลืมจริงๆ 

ทว่าตอนนี้สิ่งที่ต้องคิดคือจะทำาอย่างไรแม่สาวปริศนาถึงจะอยู่ให้เขาสืบหา

เบาะแสคนร้ายต่อไป

“ไม่ต้องห่วงนะคุณ เสี่ยวเอ้อกับเซาะกราวมันผ่านการฝึกมาแล้ว มัน

พูดรู้ความ แล้วถ้ามนัได้ทำาความรู้จกักบัเฮเลน่าก่อน ผมรบัรองว่ามนัไม่กดั

หรอก”

“สตัว์หน้าขน เชื่อใจไม่ได้”
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“แล้วเฮเลน่าของคุณมนัไม่ใช่สตัว์หน้าขนหรอืไง” เขาสวนกลบัหน้ามุ่ย 

“เอาเถอะคุณ ผมจะคุยกบัมนัให้”

“คุณพูดกบัหมารู้เรื่องด้วยเหรอ”

“เอาน่า” พอโดนถามอย่างนั้นตรยักช็กัขุ่น “ผมจะรบัรองความปลอดภยั

ของเฮเลน่าให้”

“แล้วฉนัจะเชื่อคำาสญัญาของคณุได้ยงัไง ไม่เหน็จะมอีะไรมารบัประกนั

ความปลอดภยัของเฮเลน่าเลย นอกจากคำาพูดลอยลมของคุณ”

คำาถามของหญงิสาวทำาให้ตรยัเถยีงไม่ออก เขาเองกย็งัไม่รู้ว่าเสี่ยวเอ้อ

กับเซาะกราวจะขยำ้าหัวเฮเลน่าหรือเปล่า แต่เท่าที่ดูเมื่อกี้ ลูกชายของเขาก ็

เชื่อฟังและยอมเดินไปเข้ากรงแต่โดยดี ถ้าบอกว่าห้ามกัดแมวตัวนี้ทั้งสองก็ 

อาจจะฟัง แต่จะทำาอย่างไรให้แม่สาวน้อยกล้าอยู่บ้านเดยีวกบัเขาได้เล่า

“เสี่ยวเอ้อกับเซาะกราวมันเป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะไม่รังแกผู้หญิง

อย่างเฮเลน่ากแ็ล้วกนั”

เขาตอบเสยีงหนกั แต่ดูเหมอืนหญงิสาวจะมองอย่างไม่เชื่อใจ จนหลุด

คำาบางคำาออกจากปากโดยไม่ทนัได้ประดษิฐ์ รู้แค่ว่ามนัตอบคำาถามจากสายตา

แห่งความระแวงของเธอได้เพยีงเท่านั้น

“ผมกเ็ป็นสุภาพบุรุษมากพอที่จะไม่รงัแกคุณด้วย”

ตรัยไม่รู้ว่าตัวเองบ้าหรือเปล่าที่เอาหมามารับประกันความเป็นสุภาพ-

บุรุษของตวัเอง แต่ค่อนข้างมั่นใจว่าทั้งเขาและลูกชายทั้งสองจะทำาตามคำาพูด

ได้ และตอนนี้กค็งต้องมานั่งลุ้นแล้วว่าปวรดิาจะยอมเชื่อใจกนับ้างไหม

“แล้วถ้าฉันจะอยู่ที่บ้านคุณจริงๆ ฉันจะนอนที่ไหน” เธอกอดอกถาม

เหมอืนคนที่กำาลงัหาเกราะป้องกนัให้ตวัเอง “ที่บ้านคุณ นอกจากเจ้าสองตวันี้  

มใีครอยู่อกีบ้าง”

คราวนี้ชายหนุ่มยิ่งพูดไม่ออก เพราะที่บ้านของเขาไม่มีใครอยู่เลย

นอกจากเขา…นี่เขาบ้าหรอืเปล่าถงึชวนสาวหน้าหวานมาอยู่ร่วมบ้าน ทำาแบบนี้

ผู้หญงิเขาเสยีหายหมดพอดี
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แต่ถ้าจะให้ล้มเลกิความคดิ ตรยักไ็ม่อยากปล่อยปลาที่กำาลงัจะตดิเบด็

ให้ว่ายหนีหาย สงสัยงานนี้เขาต้องแหวกม่านประเพณีดูสักที…ไม่ใช่ว่าจะอยู่

ก่อนแต่งกนัฉนัชู้สาวกบัผูห้ญงิคนนี้เสยีหน่อย เดมิกไ็ม่ได้คดิจะหน้ามดืไปปลำ้า

ใครอยู่แล้ว ว่าแต่แม่สาวน้อยจะเหน็ด้วยกบัเขาหรอืเปล่าล่ะ

“ผมอยู่คนเดยีว” เขาตดัสนิใจสารภาพความจรงิ “คุณจะอยู่ไหมล่ะ”

เธอนิ่งไปไม่ยอมตอบ แถมกอดกระชับกระเป๋าผ้าฝ้ายแน่นกว่าเดิม  

ทั้งเป้มหาสมบัติด้านหลังก็ถูกดึงเข้าหาตัว ดวงตากลอกลอกแลกเหมือนจะ 

หาทางออกให้ตวัเอง

“ฉนั…เชื่อใจคุณได้จรงิๆ ใช่ไหม”

คำาถามของหญิงสาวเหมือนทลายทุกข้อกังขาของตรัยลง จากที่เคย

สงสัยว่าเธอจะเป็นอาชญากร ตอนนี้เหลือเพียงแค่เด็กหลงทางที่ดูหวาดกลัว

ทุกอย่างรอบตัว เป็นเด็กสาวตัวเล็กๆ น่าเอ็นดูที่เขาควรจะปกป้องดูแลเสีย

ด้วยซำ้า

“ได้ส ิผมไม่ทำาอะไรคุณหรอก” ตรยัไม่รู้ว่าทำาไมเขาตอบอย่างนั้น แต่

รู้ว่ามนัออกมาจากจติใต้สำานกึโดยไม่ได้ปรุงแต่ง “ไม่ต้องกลวันะคุณ อยู่บ้าน

ผมได้ คุณปลอดภยัแน่นอน”

หญงิสาวไม่ตอบแต่ทำาท่าคล้ายกำาลงักลั้นหายใจอยู ่เธอมองไปรอบบ้าน

ของเขาอย่างคดิหนกั จากนั้นกเ็งยหน้ามองเฮเลน่าที่เกาะกิ่งมะยมแน่นไม่ยอม

ลงมาเพราะกลัวเสี่ยวเอ้อกับเซาะกราวอยู่ นัยน์ตาหวานคู่นั้นราวกับมีเรื่อง

มากมายให้คิด และเธอก็ถอนหายใจออกมาอีกครั้ง ตรัยต้องลุ้นตามว่าแม่ 

สาวน้อยจะตดัสนิใจอย่างไร

“เอ่อ…ถ้าไม่สบายใจกไ็ม่เป็นไร ผมเข้าใจ” ตรยักค็ดิว่าตวัเองชกัจะทำา

เกินไปกับการที่เอาลูกสาวชาวบ้านมากินนอนร่วมชายคา “ผมจะช่วยหาที่อยู่

ใหม่ให้คุณกแ็ล้วกนั”

“ขอบคุณนะ” หญงิสาวมสีหีน้าดขีึ้นตอนได้ยนิอย่างนั้น “วนันี้วนัเดยีว 

คุณช่วยฉนัไว้ตั้งหลายอย่าง”
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“ไม่เปน็ไรๆ” ได้ยนิอย่างนั้นตรยักใ็จชื้นขึ้นเป็นกอง “เอาเป็นวา่คณุอย่า

เพิ่งคิดมากนะ ที่ผมช่วยคุณเพราะอยากช่วย ไม่ต้องคิดว่าติดค้างอะไรกัน

หรอก”

“แต่ยังไงฉันก็ต้องขอบคุณ ไหนคุณจะต้องมาลำาบากหาที่อยู่ใหม่ให้ 

ฉนัอกี”

แม่สาวน้อยยิ้มให้เขา มนัช่างไม่ต่างจากแสงสว่างที่ฉายในคนืเดอืนมดื

ของตรยัเลย รอยยิ้มนั้นทำาให้หวัใจคนมองชุม่ฉำ่าอย่างที่ไม่เคยเป็น และเปรยีบ

เสมอืนแสงไฟสว่างไสวส่องนำาทางอย่างที่เขาไม่เคยได้จากใคร แต่เพราะอะไร 

ตรยักอ็ธบิายเป็นคำาพูดไม่ถูกเหมอืนกนั

“คุณ…” เสียงเรียกของหญิงสาวดึงเขากลับมา “แต่คืนนี้ยังไงฉันก็เช่า

บ้านคุณนอนไปก่อนแล้วกนันะ แล้วกข็อเอาเฮเลน่าเข้าไปนอนในบ้านด้วยนะ”

“เอามนัลงมาจากต้นมะยมให้ได้ก่อนเถอะ”

“ดคูณุจะรกัเจ้าเฮเลน่าจงัเลยนะ”

ตรยัถามหลงัจากที่ปีนม้าหนิอ่อนขึ้นไปอุม้แมวน้อยลงมาจากต้นมะยม 

เมื่อส่งมนัคนืให้นายแม่ เฮเลน่ากร็บีซกุเข้าหาอก พอๆ กบัปวรดิาที่รบีกอดมนั

ไว้แน่นอย่างชื่นสุข

“ฉันเก็บมันได้ระหว่างเดินทางน่ะ” สาวน้อยเงยหน้าจากแมวตอบ  

“เฮเลน่ามันอยู่ที่กาญจนบุรี เกือบจะถูกตีตายเพราะมันไปขโมยหัวปลาที่ร้าน

ขายข้าวแถวคิวรถตู้ ท่าทางมันจะหิวน่ะคุณ ฉันเลยขอเอาเงินแลกหัวปลา 

ให้มนั แล้วกอ็ุ้มมาด้วย”

“หมื?…” ชายหนุ่มครางถามอยู่ในลำาคอ ดูเหมอืนผู้ต้องสงสยัจะหลุด

ปาก “คุณมาจากกาญจนบุรเีหรอ”

“ไม่รู้!” เหมือนแม่สาวน้อยจะรู้ตัวแล้วว่าถูกหลอกถามถึงได้โกหกกัน

เสยีงหลงปานนี้ “ฉนักบ็อกคุณตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลแล้วไงว่าฉนัจำาอะไรไม่ได้ 

แค่ตวัเองชื่ออะไรฉนัยงัไม่รู้เลย”
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“จำาไม่ได้แล้วทำาไมถงึแบกกระเป๋าเดนิทางมาจากกาญจนบุร ีแล้วมาทำา

อะไรที่กรุงเทพฯ” ตรยัไล่เบี้ยไม่ยอมหลงประเดน็ไปกบัเธอ “คุณเป็นใคร ชื่อ

อะไร ทำาไมถงึสะพายเป้ใบใหญ่เดนิทางมาแบบนี้ แล้วทำาไมต้องแกล้งความจำา

เสื่อมด้วย”

“โอ๊ยๆๆ” พอโดนซกัฟอกแม่สาวน้อยกร็้องโอดโอย กุมหวัแน่นราวกบั

ปวดเหลอืเกนิ “โอย…คดิไม่ออก อย่าถามส ิโอ๊ย…ยิ่งคดิยิ่งปวดหวั”

“อ้าว พอๆ”

คนรู้ทนับอกให้หยุดเพราะระอาเดก็เจ้าเล่ห์ที่ไม่ยอมตอบคำาถาม แถม

ยังแกล้งป่วยทั้งที่หลุดพิรุธออกมาเป็นยวง และตอนนี้รู้แล้วว่าต่อให้ถาม 

จนปากฉกี ปวรดิากไ็ม่ยอมบอกเขาแน่ว่าเป็นใครมาจากไหน สงสยัเขาต้องเกบ็

เธอไว้ใกล้ๆ ตวัต่อไปเพื่อสบืหาเบาะแสของอศัดายุ อาชญากรรายใหญ่ที่อาจ

จะเกี่ยวข้องกบัผู้หญงิคนนี้เสยีมากกว่า

“แล้วคุณชื่ออะไร พอจะจำาได้ไหม ผมจะได้เรยีกถูก”

“แล้วคุณล่ะ ชื่ออะไร”

“แน่ะ! อย่ามาถามคืน” ชายหนุ่มดุเสียงขุ่นให้แก่ความเจ้าเล่ห์ “ตอบ 

ผมมา คุณชื่ออะไร ไหนเอาบตัรประชาชนมาดูหน่อยส”ิ

เธอสะดุง้ตอนเขาถามหาบตัรประจำาตวัประชาชน และนั่นทำาให้ตรยัจ้อง

ตาเขมง็ นี่แปลว่าเขากำาลงัจะมโีอกาสสอบเอาความจรงิจากแม่สาวปากแขง็ได้

แล้วใช่ไหม แล้วถ้าเธอไม่มบีตัรประจำาตวัประชาชนมาให้ดู งานนี้มเีฮแน่

“นี่ไง! ชื่อนี้”

คำาตอบของหญิงสาวทำาเอาตรัยยืนอึ้ง แล้วเงยหน้ามองต้นมะยมที่ 

ปวรดิาชี้ให้มองสลบักบัมองหน้าเธอ แม่สาวน้อยชี้ต้นมะยมอยูแ่บบนี้ กำาลงัจะ

บอกเขาว่าอะไรกนัแน่

“จะบอกว่าชื่อมะยมอย่างนั้นเหรอ” ตรัยถามอย่างเชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่ง 

“แน่ใจนะ”

“กบ็อกแล้วไงว่าจำาชื่อตวัเองไม่ได้ เรยีกไอ้นี่ไปก่อนแล้วกนั” เธอยนืยนั
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เสียงหนักแล้วชี้ไปยังต้นมะยมอยู่อย่างนั้นด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยพิรุธให ้

จบัผดิ แถมแม่คณุยงัยนืกระต่ายขาเดยีว “แล้วกไ็ม่ต้องดหูรอกบตัรประชาชน 

น่ะ ไม่ชอบให้ใครมายุ่งเรื่องส่วนตวั”

“จะโกหกผมทำาไม” ชายหนุ่มเหลือกตาเมื่อเจอกับคำาหลอกลวงจนสุด

จะทน “คุณเป็นใครกนัแน่! บอกผมมาเดี๋ยวนี้”

“ถ้าคณุไม่เชื่อฉนั ฉนักค็งต้องไป” หลงัจากเขาส่งไม้แขง็ออกไป ปวรดิา 

ก็ตอบกลับมาประหนึ่งเอาไม้หน้าสามตีหัวกัน “ฉันไม่สามารถอยู่กับคนที่

ซกัฟอกฉนัอย่างกบัฉนัเป็นผู้ก่อการร้ายแบบนี้ได้ ฉนับอกแล้วไงว่าฉนัจำาอะไร

เกี่ยวกับตัวเองไม่ได้เลย ยิ่งคุณมาถามแบบนี้ฉันยิ่งปวดหัว ฉันอยู่กับคุณ 

ไม่ได้หรอก”

“โอเค…มะยมก็มะยม” ตรัยจำาเป็นต้องยอม เพราะไม่อยากเสีย 

ผู้ต้องสงสัยไป “ผมชื่อตรัย และจะไม่ถามอะไรคุณอีก แบบนี้คุณพอจะอยู่ 

ที่นี่กบัผมได้หรอืยงั”

“สญัญามาก่อน”

“สญัญา”

กว่าจะตกลงกนัได้ นายตำารวจกถ็งึกบัเหงื่อตกเพราะกลวัผู้ต้องสงสยั

จะไม่ยอมอยู่ให้สืบหาเบาะแสพ่อค้ายาเสพติดรายใหญ่จากตัวเธอ ชายหนุ่ม 

จึงยอมยกธงขาวไปก่อน สงบปากสงบคำาแต่โดยดี ก่อนจะไปเปิดห้องนอน 

อกีห้องให้

เรอืนไม้ทรงขนมปังขงิสองชั้นสฟี้าซดีหลงันี้ ตรยัได้เป็นมรดกตกทอด

จากตาทวด ต้นตระกูลฝ่ายแม่ของเขารับราชการกันมาไม่ขาดสาย ไม่สังกัด

กระทรวงใดกก็ระทรวงหนึ่ง แต่ไม่ใช่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่กนัสกัคน อย่างเช่น

แม่ เป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย ก่อนจะได้พบรักกับพ่อ นักธุรกิจซึ่งเป็น

เจ้าของทุนวิจัย หลังจากแต่งงานกันท่านทั้งสองก็อาศัยอยู่ที่บ้านหลังนี้ จน 

ตรัยอายุสิบเก้าปี ท่านก็จากไปพร้อมกันด้วยมาลาเรียเพราะทั้งสองเข้าไปใน
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พื้นที่ทุรกันดารแถบชายแดนเพื่อทำางานวิจัย ทิ้งหนุ่มน้อยให้อยู่บ้านหลังนี้ 

คนเดยีว

แต่ตอนนี้เขามีสมาชิกร่วมบ้านคนใหม่ แถมเป็นผู้ต้องสงสัยว่าจะ

เกี่ยวข้องหรือถึงขั้นเป็นเจ้าสาวของคนร้ายที่ตัวเองตามจับอยู่ ทว่าแววตา 

ใสแจ๋วของแม่สาวน้อยกลับทำาให้เขาหวั่นไหว ทุกครั้งที่มองหน้า ตรัยไม่เห็น

คนร้ายอยู่ในสายตา มีเพียงนางฟ้าตัวน้อยน่าทะนุถนอมจนอยากโอบไว้ใน 

อ้อมกอดกเ็ท่านั้น

‘ไอ้นี่ท่าจะบ้า!’

ชายหนุ่มสบถอยู่ในใจเพื่อขับไล่ความหวั่นไหวตอนที่เดินนำาปวริดา 

เข้ามาในห้องนอนที่ไม่มีใครใช้มานานมากแล้วนับตั้งแต่พ่อกับแม่เสีย แต่

เจ้าของบ้านก็ไม่ยอมบอกว่าเป็นห้องที่เจ้าของตายไปแล้วเพราะรู้ดีว่าแม่สาว

น้อยกลวัผ ีอย่างน้อยในคนืที่ยงัไม่แน่ใจว่าหญงิสาวเป็นคนร้ายหรอืไม่ เขาก็

อยากให้เธอได้นอนพกัสบายๆ

“ใช้ห้องนี้ตามสบายแล้วกันนะ” เจ้าของบ้านบอกนำ้าเสียงเนิบนาบเพื่อ

กลบอาการหัวใจเต้นแรงของตัวเอง “ส่วนห้องนำ้าอยู่ข้างล่าง ซ้ายมือก่อนถึง

ห้องครวั ใช้ได้ตามสบาย”

“ขอบคุณนะ”

แปลกที่คำาขอบคณุกบัรอยยิ้มเพยีงเลก็น้อยกท็ำาให้ชื่นใจจนบอกไม่ถกู 

แววตาที่มองมา เหมือนนำ้าค้างหยดลงยอดหญ้าในใจเขา หล่อเลี้ยงให้หัวใจ 

ชุ่มฉำ่าอย่างที่ไม่เคยได้พบจากใคร

“คุณ…เป็นอะไรหรอืเปล่า”

“ปละ…เปล่าๆ” ชายหนุ่มตอบละลำ่าละลักแล้วรีบดึงสติกลับมา “คุณ

นอนเถอะ ผมไปแล้ว”

เมื่อประตูห้องนอนปิดลงหญิงสาวก็ถอนหายใจอย่างโล่งอก เพราะ 

ชายหนุ่มแปลกหน้าที่ช่วยเธอไว้ถึงสองครั้งในวันเดียวปิดประตูห้องให้แล้ว 
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หนัหลงัจากไป

ที่เธอยอมอยู่ที่นี่เพราะคิดว่าอย่างไรเสียก็ควรจะหาบ้านเช่าสักหลังอยู่

แล้ว การอยู่กบัผู้ชายที่ช่วยเธอไว้โดยไม่หวงัผลกน็่าจะไว้ใจได้ และอุบตัเิหตุ

รถเฉี่ยวกับโจรกระชากกระเป๋านั้นทำาให้เธอเริ่มกลัวการผจญภัยกลางเมือง

ใหญ่ขึ้นมาแล้ว มนัไม่ได้สวยงามอย่างที่คดิเอาไว้เลย

หญิงสาวทิ้งเป้ใบใหญ่ที่เต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติไว้ข้างเตียงและวาง 

แมวน้อยให้นอนเลียขนอย่างสบายใจที่ปลายเตียง เธอไม่ได้สำารวจกระเป๋า 

เดนิทางว่าทุกอย่างยงัอยู่ครบหรอืไม่ เพราะนำ้าหนกัที่ไม่ได้ทอนลงเลยของมนั

บอกได้ดวี่าเงนิซึ่ง ‘พี่สาว’ ผู้เป็นลูกพี่ลูกน้องที่ช่วยเธอหน ีแนะนำาให้พกตดิตวั

มาในรูปแบบนี้เพื่อป้องกนัการถูกแกะรอยนั้นยงัอยู่ครบดี

ตรยัคงแค่ค้นกระเป๋าเธอแต่ไม่ได้ขโมยของ และเขาคงรู้ว่าเธอชื่ออะไร

จากรูปถ่ายของว่าที่เจ้าบ่าวที่พกติดตัวมานั่น และที่ตรัยพยายามถามเธอว่า 

เป็นใคร อาจเพราะเกิดข้อสงสัยจากเงินในกระเป๋าเป้ใบนี้ ซึ่งไม่มีทางที่เธอ 

จะปริปากบอกแน่ ทว่าการที่เขาไม่ได้หยิบฉวยเงินในเป้ไปแล้วทิ้งเธอไว้ที่ 

โรงพยาบาล อีกทั้งหาที่อยู่ให้ ทำาให้ปวริดามั่นใจว่าเขาเป็นคนดีพอสมควร 

เลยทเีดยีว น่าจะไว้ใจกนัได้ในระดบัหนึ่ง

แล้วเธอก็เริ่มสำารวจไปรอบๆ ห้องอย่างสนอกสนใจ บ้านหลังนี้เป็น

สถาปัตยกรรมที่นยิมกนัมากในสมยัล้นเกล้ารชักาลที่ 6 ของไทย ไม่ได้หรหูรา

แต่ก็นับว่าเป็นของเก่า ซึ่งสำาหรับเธอถือว่ามีเสน่ห์ กอปรกับสวนไทยและ 

สนามหญ้าหน้าบ้านกจ็ดัว่าร่มรื่นน่าอยูม่ากหลงัหนึ่งเลยทเีดยีว และเจ้าของบ้าน 

กม็ที่าทจีะเป็นมติร หากในบางครั้งตรยัไม่ทำาท่าเหมอืนจะจบัผดิเธอ

เธอรู้ว่าเขารู้ตั้งแต่เผลอขานรับตอนที่เขาเรียก ‘ปวริดา’ ตอนอยู่ที่ 

โรงพยาบาล แต่หญิงสาวก็ยังเลือกที่จะโกหก เธอรู้แน่ว่าหากยอมให้ผู้ชาย 

คนนั้นซักฟอกต่อ จะต้องมีอะไรมากกว่าชื่ออันแท้จริงออกจากปาก และนั่น

ไม่ใช่เรื่องดีสำาหรับตัวเธอ ฉะนั้นทุกอย่างที่เกี่ยวกับตัวเองจะต้องรักษาเป็น

ความลบัไว้ให้ด ีอย่างเช่นใช้ชื่อ ‘มะยม’ ที่เพิ่งตั้งให้ตวัเองสดๆ ร้อนๆ ตอน
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โดนสอบปากคำาใต้ต้นมะยมนี่เป็นชื่อตวัให้ตรยัเรยีกไปพลางๆ ก่อน 

นกึถงึเรื่องที่ต้องมาอยูร่่วมบ้านตามลำาพงักบัชายหนุม่แปลกหน้า ปวรดิา 

ก็ชักใจเสีย แต่ปลอบตัวเองว่าคงดีกว่าออกไปเผชิญโลกตามลำาพังและเจอ

คนร้ายหรืออุบัติเหตุเข้าอีก ตอนนี้เธอยังไม่มีที่ปลอดภัยให้ไป แล้วคงจะไม่

โชคดมีตีรยัตามไปช่วยอย่างนั้นบ่อยๆ 

อย่างน้อยเธอก็น่าจะไว้ใจพลเมืองดีที่ช่วยตัวเองไว้ถึงสองครั้งสองหน 

ว่าจะเป็นสุภาพบุรุษมากพอที่อยู่ร่วมบ้านกัน ที่สำาคัญ เธอสัมผัสว่าสามารถ

เชื่อใจเขาได้ และอุ่นใจมากพอที่จะอยู่กบัผู้ชายคนนี้

แล้วตัวเธอในตอนนี้จะต่างจากสาวน้อยในดินแดนมหัศจรรย์หรือ

เปล่า…

จะใช่หรือไม่ ปวริดาก็ยังไม่รู้อนาคต เธอก้มมองเครื่องส่งจีพีเอส 

ประจำาตัวที่ปิดการใช้งานอยู่เพื่อกันไม่ให้เชื่อมต่อสัญญาณดาวเทียมไปบอก

ทางบ้านว่าตอนนี้อยู่ที่ไหน และคิดจะเปิดใช้ในยามฉุกเฉินเท่านั้น อีกทั้ง 

ตอนนี้ยังไม่คิดจะถอยกลับบ้านเพราะเธอดั้นด้นมาถึงที่นี่แล้ว ไม่ว่าอย่างไร 

กจ็ะไม่กลบัไปให้ใครบงัคบัอย่างเดด็ขาด สู้อยูอ่ย่างยากลำาบากในประเทศไทย 

คงดกีว่ากลบัไปสุขสบายราวกบัอยู่บนสวรรค์แต่กลำ้ากลนืฝืนใจ

ปวรดิารูด้ว่ีาไม่อาจหนไีปได้ตลอด และไม่อาจคานอำานาจของคนที่กำาลงั

ออกไล่ล่าตัวเธออยู่ในตอนนี้ได้ไหว แต่ที่ยังตัดสินใจทำาเช่นนี้ เพราะอยาก

แสดงออกให้เห็นว่าเธอไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของเขาอย่างรุนแรง และ

ต้องการยื้อเวลาให้ได้มากที่สุด

มากพอที่จะทำาให้ ‘ผู้ชายคนนั้น’ เปลี่ยนใจ…


