
ริ้วสทีองของวนัใหม่แต้มตดักบัฟ้าสเีทายามรุ่งสางเคยเป็นภาพที่
เธอชอบที่สดุ แต่ไม่ใช่วนันี้ เธอกลวัฟ้า กลวัวนัข้างหน้าจะไม่เหมอืนเดมิอกี

ต่อไป

นบัแต่ได้รบัข่าวร้ายเกี่ยวกบัสขุภาพของผูเ้ป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของบ้าน 

หรกิานต์รบีขึ้นเครื่องบนิกลบัจากการเดนิทางท่องเที่ยวและพกัค้างกบัเพื่อน

ที่เชียงใหม่ เธอไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเวลาอันน่าหวั่นวิตกจะมาถึงเร็ว 

เช่นนี้ ไม่ส ิมนัอาจไม่เรว็กไ็ด้ แต่เป็นเธอที่ไม่เคยตระหนกัถงึคณุค่าของเวลา

และใช้ชวีติไปเรื่อยเปื่อย

รถแทก็ซี่จอดหน้ารั้วอลัลอยสนี�้าเงนิขนาดใหญ่ หญงิสาวคว้ากระเป๋า

เดนิทางแบบแบก็แพก็เพยีงใบเดยีวลงจากรถ ประตเูลก็ไม่ไดล้อ็ก ร่างบาง

จึงก้าวเข้าไปพบกับสนามหญ้าที่กินพื้นที่กว้างไม่ต่างจากตัวบ้าน น้าเกษม 

คนสวนก�าลังกวาดใบไม้ดอกไม้ที่ร่วงเกลื่อนสนาม แกฉีกยิ้มเห็นเหงือก 

สคีล�้าเมื่อหนัมาเหน็เธอ

“อ้าว คุณหนู”

บทน�ำ
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ปกตแิล้วเธอไม่เคยพลาดหยุดคุยกบัแกเรื่องต้นไม้นานาพรรณ แต่

ยามนี้หริกานต์ร้อนใจเกินกว่าจะให้เวลาแก่สิ่งรอบตัวอย่างที่เป็นมาทั้งชีวิต 

เธอยิ้มเรว็ๆ และรบีก้าวต่อไปยงับ้านเดี่ยวสองชั้นสขีาว ตดัสด้ีวยประตแูละ

หน้าต่างไม้ขัดเงา หน้าตัวบ้านตรงกับหน้าต่างขนาดเต็มบานคือบ่อปลา 

แฟนซคีาร์ปยาวกว่าสบิเมตร กลางบ่อเป็นแท่นหนิกลมซึ่งมนี�้าผุดตลอดเวลา

“อ้าว คุณหนู”

เสยีงทกัดงัขึ้นอกีครั้งทนัททีี่เธอย่างเท้าเข้าบ้าน คราวนี้มาจากสาวรุน่

วยัไล่เลี่ยกบัเธอนามว่าชะเอม ‘คุณหนู’ อดยิ้มขนัระคนอ่อนใจไม่ได้ที่ใคร

ต่อใครต่างดูแปลกใจที่เหน็เธอ

“คณุตาล่ะชะเอม ยงัไม่ตื่นหรอื” ถามแล้วกใ็จไม่ดเีสยีเอง เมื่อรู้ดว่ีา

แต่ไหนแต่ไรมาคุณตามกัตื่นเช้าเสมอ

ทว่าค�าตอบของสาวใช้สร้างความตกตะลึงให้แก่หญิงสาวไม่น้อยไป

กว่าข่าวร้ายที่รู้จากทนายประจ�าตวัท่านเมื่อคนืนี้เลย

“คุณท่านไปตกีอล์ฟแต่เช้าแล้วค่ะ”

“ฮะ! ไปได้ยงัไง ท�าไมทุกคนไม่ช่วยกนัห้าม แล้วคุณตาไปกบัใคร”

ราวกบัไม่เชื่อ หรกิานต์ชะเง้อมองไปทางโรงรถ เพิ่งสงัเกตเดี๋ยวนั้น

เองว่ารถเมอร์เซเดสสบีรอนซ์ไม่ได้จอดอยู่ที่นั่น

“พี่ชาตขิบัรถให้เหมอืนเดมิค่ะ แล้วพวกเอมหรอืจะกลา้ห้ามท่านไป” 

หญงิสาวท�าท่านบันิ้วก่อนเอยีงคอถาม “อกีค�าถามคณุหนูถามว่าอะไรนะคะ”

เจ้านายสาวกลอกตาอ่อนอกอ่อนใจ “ถามว่าคุณตาไปออกรอบกับ

ใคร”

“อ๋อ คงไปกับคุณนิติธรและคุณกาจพลมั้งคะ เมื่อเย็นวานเห็นคุณ

ท่านปิดห้องท�างานคุยกบัทั้งสองคนเป็นชั่วโมงๆ เลยค่ะ”

หวัใจหววิโหวงอกีครั้งเมื่อนกึถงึธรุะที่คณุตาอาจหารอืกบัแขกทั้งสอง 

ซึ่งคงไม่พ้นเรื่องอาการเจ็บป่วยของท่านที่เธอรู ้จากนิติธร ทนายและ 

ที่ปรกึษาคนสนทิของท่านเมื่อคนืนี้เช่นกนั จะเป็นอย่างไรถ้าคณุตาซึ่งตามใจ
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เธอมาตลอดบอกให้เธอเข้าท�างานในบรษิทัหลกัทรพัย์ที่ท่านก่อตั้ง ให้ท�าน่ะ

ท�าได้ แต่เธอคงท�าได้ไม่ดีแน่ในเมื่อตนไม่ได้ร�่าเรียนหรือมีประสบการณ์ 

ด้านนี้มาก่อน

เพราะอย่างนี้กระมงั คุณตาจงึได้หารอืเป็นการส่วนตวักบัผู้บรหิาร

คนปัจจุบนัอย่างกาจพล เธอเคยเจอเขาเพยีงสองสามครั้ง เมื่อออกงานกบั

คณุตาครั้งหนึ่ง ที่บรษิทั และอกีครั้งที่ไหน เมื่อไร เธอกไ็ม่แน่ใจ แต่ละครั้ง

ที่พบกนักแ็ทบไม่เคยสนทนาวสิาสะ รู้เพยีงว่าเขาเป็นคนที่คุณตานยิม

เออหนอ ที่ผ่านมาเธอเคยบ่ายเบี่ยงไม่อยากเข้าท�างานในบรษิทัของ

คุณตา แต่วันนี้...ตอนนี้...หริกานต์รู้สึกอกตัญญูเหลือเกิน แค่เพียงคิดว่า

คนนอกที่ไม่ได้ร่วมสายเลอืดกบัคณุตาได้รบัรูข่้าวร้ายก่อนเธอ เธอกย็ิ่งรูส้กึ

ว่าตวัเองเป็นหลานที่ใช้ไม่ได้เลย

“คุณหนูจะให้ตั้งโต๊ะเลยไหมคะ”

“ไม่เอาละ ถามเหมอืนไม่รูจ้กัฉนัไปได้” เธอดงึความคดิกลบัมาตอบ

พลางค้อน “แต่ชะเอมเจียวไข่ให้ฉันฟองหนึ่งสิ ขอขึ้นไปเก็บของก่อนแล้ว

เดี๋ยวตามไปในครวั”

เอ่ยจบกเ็ดนิขึ้นบนัไดไปพร้อมกบักระเป๋าแบก็แพก็ใบโต สาวใช้มอง

ตามด้วยแววตาขบขนั คุณหนูอะไรกไ็ม่รู้ ชอบกินข้าวไข่เจยีว

หลังเก็บข้าวของเสร็จเรียบร้อย หริกานต์ลงไปในครัวดังที่บอก 
ชะเอมเจยีวไข่โปะข้าวสวยร้อนๆ รอท่าอยู่แล้ว นอกเหนอืไปจากนั้น การ

กนิข้าวในครวัยงัท�าให้เธอได้พดูคยุสอบถามความเป็นไปในบ้านจากคนงาน

ทกุคน แต่กไ็ม่มใีครแสดงออกว่ารูเ้รื่องอาการเจบ็ป่วยของประมุขของบ้าน

สกัคน

มีเพียงความเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยตามที่ป้าแม่บ้านเล่าว่า คุณตาสั่ง

ให้เปลี่ยนมาท�าอาหารสุขภาพเมื่อไม่กี่สปัดาห์มานี้ โดยมทีนายนติธิรจดัหา

นักโภชนาการมาให้ค�าแนะน�า ชะเอมออกปากแซ็วว่าท่านคงสนใจเทรนด ์
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อาหารคลนีเช่นเดยีวกบัคนรุน่ใหม่ หรกิานต์หวัเราะตาม แต่เธอรูว่้านั่นไม่ใช่

เพราะคุณตาเกดิอยากอนิเทรนด์ขึ้นมา

หญิงสาวกลับขึ้นห้องอีกครั้ง พร้อมกับที่มีสายเรียกเข้าจากเพื่อน

พอดี

“ถึงบ้านยังแก” เสียงแหลมเล็กของเพื่อนสนิทที่เธอไปค้างด้วยนาน

ร่วมเดอืนดงัมาตามสาย

“ถงึสกัพกัแล้วละ ขอบใจยุ้ย”

“โอเคๆ แล้วคุณตาแกเป็นยงัไงบ้าง”

“ยังไม่เจอเลย ตาออกไปตีกอล์ฟ เหลือเชื่อเปล่าล่ะ” เธอตอบกลั้ว

หวัเราะเสยีเอง

“เชื่อแล้วว่าคุณตาแกอนิดี้จรงิๆ”

“โคตรคูลอะค่ะ หลานอย่างฉนัสู้ไม่ได้”

สองสาวหัวเราะไปด้วยกัน หวังให้เสียงแห่งความสุขนั้นช่วยปัดเป่า

ความหวาดกลวัไปจากใจ ขึ้นชื่อว่ามะเรง็ ใครได้ยนิค�านี้ต่างกย็ากจะท�าใจ

“ไว้ฉนัลงไปหาแกเรว็ๆ นี้แหละ จะขนอะโวคาโดไปให้คุณตาแก แล้ว

นดัเจอพวกไอ้ไก่ไอ้ไข่ด้วย”

“เออ มาสิๆ หรือเราไปหาไก่ไข่ดีแก กรุงเทพฯ ไปสุพรรณใกล้ๆ  

แค่นี้เอง” คนตดิเที่ยวไม่วายคดิเรื่องเที่ยวอกีจนได้

“นงัหอม นี่ถ้าแกชวนเที่ยวต่ออกีครั้งนะ ฉนัจะคดิว่าแกไม่อยากให้

พวกฉนัเหยยีบบ้าน”

หริกานต์หัวเราะร่วน เธอจ�าต้องยอมเป็นฝ่ายให้เพื่อนมาเยี่ยมบ้าง 

ทั้งที่คิดว่าบ้านตนไม่มีสิ่งใดน่าสนใจ ต่างจากแปลงผักผลไม้เมืองหนาวที่ 

บ้านของญาดา หรือไร่นาของฝาแฝดไก่กับไข่ ทั้งสามเป็นเพื่อนสนิทจาก

คณะเกษตรที่ตนศกึษาเล่าเรยีนมา

“เออๆ ไว้นดักนั”

สองสาวไม่อาจล่วงรูไ้ด้เลยว่า การเจอกนัครั้งหน้าอาจต่างกรรมต่าง
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วาระกบัที่พวกตนตั้งใจ

ผูท้ี่หลานสาวรอจะพบเจอมาถงึบ้านตอนบ่ายแก่ หรกิานต์รบีก้าวออก
ไปต้อนรับทันทีที่รถเมอร์เซเดสจอดเทียบระเบียงบ้าน ชายชรารูปร่าง 

สนัทดัลงจากรถด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้ม แต่เธอคดิไปเองหรอืไม่กส็ุดรู้ว่าหน้า

ของท่านซดีเซยีว

“คุณตา”

เธอสวมกอดเอวท่าน ผู้เป็นตาโอบหลานแรงๆ ทหีนึ่ง แล้วดนัไหล่

อกีฝ่ายออกอย่างเกรงว่าหลานจะพลอยเหนยีวตวั

“เจ้าลูกแมวขี้อ้อน กลบัมาถงึนานหรอืยงัฮ”ึ

“แต่เช้าแล้วค่ะ คุณตาน่ะทิ้งหอม”

วิษณุบีบจมูกรั้นอย่างมันเขี้ยว แล้วก้าวเข้าบ้านพลางเอ่ยเป็นการ 

เป็นงาน

“ใครให้รบีกลบัมาเล่า นติลิะส”ิ

“คุณตาไม่ได้ให้ลุงทนายโทร. ตามหอมหรอืคะ”

ผู้สูงวัยโคลงศีรษะอ่อนใจกับทนายคนสนิทที่ชักก้าวก่ายห่วงใยตน

เหลอืเกนิ

“ตามเีรื่องจะคุยกบัหลานกจ็รงิ แต่ไม่ได้รบีร้อนอะไร ไหนๆ เราก็

กลบัมาแล้ว ไว้ค่อยคยุหลงัมื้อเยน็แล้วกนั” ชายชราบอกอย่างใจเยน็พร้อม

กบัตบหลงัมอืหลาน “ไม่ต้องคดิมาก ท�าใจให้สบาย”

ล�าคอตีบตัน กระบอกตาหญิงสาวร้อนผ่าวเมื่อได้รับรอยยิ้มปลุก

ปลอบจากคุณตา เธอมองตามแผ่นหลงัตั้งตรงของชายชราวยัเจด็สบิเจด็ปี

ไปจนลบัสายตา คณุตาคอืแบบอย่างของนกัปกครองในความรูส้กึเธอตลอด

มา แต่เลก็จนโต คณุตาปกป้องเธอ ปกครองคนในบ้านและบรษิทั ต่อให้มี

ปัญหาหรืออุปสรรคใดๆ ท่านก็ไม่เคยแสดงความอ่อนไหว สร้างความ

มั่นคงทางใจแก่ทุกคนเสมอมา
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คราวนี้อีกเช่นกัน ไม่มีใครในบ้านรู้อาการเจ็บป่วยของท่านด้วยซ�้า 

และแทนที่เธอจะเป็นคนให้ก�าลงัใจท่าน ท่านกลบัปลกุปลอบให้เธอสบายใจ 

แม้จะยากท�าใจ แต่หรกิานต์กต็ั้งใจจะรบัมอือย่างมสีตใิห้สมกบัที่เป็นหลาน

สาวคุณตา

นบัแต่หรกิานต์สญูเสยีแม่ให้มะเรง็ร้าย มื้อเยน็กม็กีนัเพยีงสองคน...
ตากับหลาน...เป็นเช่นนี้มานานกว่าสิบปี คุณตามักใช้เวลานี้สอบถามความ

เป็นไปของเธอสลับกับเล่าเรื่องราวต่างๆ ให้ฟัง ไม่เว้นแม้แต่ตอนนี้ที่ท่าน

ถามไถ่ถงึเพื่อนของเธอ สถานที่ที่ไปมา และเรื่องที่เธอสนใจ

“ยุ้ยบอกว่าลงมากรุงเทพฯ คราวหน้าจะขนอะโวคาโดมาให้คุณตา

ด้วย ที่หอมไปนานก็ไปช่วยติดตาต่อกิ่งนี่แหละค่ะ” เธอเอ่ยพลางยิ้มแห้ง

อย่างลุแก่โทษ

วิษณุพยักหน้ารับฟัง รอยยิ้มภาคภูมิใจฉายบนใบหน้าที่มีริ้วรอย

แห่งวยั

“ตั้งแต่วันแรกที่หทัยจากไป ตาก็ตั้งใจแน่วแน่ว่าหลานคนเดียวของ

ตาจะต้องได้ท�าสิ่งที่รกั ใช้ชวีติอย่างคุม้ค่า และตากด็ใีจจรงิๆ ที่ได้เหน็หลาน

ตามคีวามสุข จติใจแจ่มใสตลอดมา”

“คุณตา...”

“ตากว็่าจะวางมอืจากงาน ออกไปใช้ชวีติดูสกัทเีหมอืนกนั”

ถ้อยค�านั้นบอกอะไรได้กลายๆ หวัใจเธอตกไปอยู่ที่ตาตุ่มเมื่อคดิว่า

คุณตาอาจปฏเิสธการรกัษา

“คุณตาจะไปไหนคะ”

“ตาก็อยากเดินทางท่องเที่ยวหรือเยี่ยมเยียนเพื่อนบ้างน่ะซี” เสียง

แหบตามวยักลบัฟังสดใสนกั “ตาใช้เวลาเกอืบทั้งชวีติอยูแ่ต่ในห้องสี่เหลี่ยม 

พอกนัท ีตาจะออกไปแตะขอบฟ้าแบบพี่ตูน บอดี้สแลม”

หรกิานต์หวัเราะพรดื ทว่าน�้าตากลบัร่วงเผาะอย่างสดุกลั้น ค�าตอบ
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ของท่านยนืยนัความคดิเธอได้เป็นอย่างด ีแล้วเธอจะมสีทิธิ์ห้ามปรามหรอื

ขอร้องให้ท่านรักษาตัวได้เต็มปากหรือไร เมื่อคุณตาเลือกเส้นทางที่เธอใช้

ชวีติอยู่ทุกวนั

“หอมอยากให้คุณตาหาย อยากให้คุณตาอยู่กบัหอมไปนานๆ” เอ่ย

ไปแล้วกเ็จบ็จุก ค�าพูดย้อนกลบัมากระทบใจตวัเอง

เธออยากให้คุณตาอยู่กับเธอไปนานๆ แต่ที่ผ่านมากลับไม่เคยได้ใช้

เวลาใกล้ชดิเท่าที่ควร ไม่เคยแบ่งเบาภาระการงาน แม้ท่านจะบอกว่าภูมใิจ

ในตวัเธอ แต่หญงิสาวกลบัไม่ภูมใิจในตวัเอง

“ขอหอมไปกบัคุณตาได้ไหมคะ”

“ได้ซ ีถ้าจะไปเที่ยวไปหาตาเป็นครั้งคราวน่ะได้” ชายชราตอบพลาง

ลบูเรอืนผมปลอบโยนหลานสาว “แต่ถ้าจะไปอยูดู่แลเหน็จะไม่ได้ เพราะตา

มหีน้าที่อยากมอบหมายให้หอม”

แววตาซึ่งเป่ียมเมตตากลบัด�ามดืเมื่อมองตรงไปเบื้องหน้า ก่อนปล่อย

วางจากทกุสิ่ง วษิณตุ้องการแน่ใจว่าพ่อของหลาน...ลกูเขยซึ่งเคยคดโกงตน 

จะไม่ใช้เล่ห์เพทุบายหรือหาผลประโยชน์จากความเป็นพ่อลูกและจิตใจอัน

ดงีามของหรกิานต์หลงัจากที่เขาจากไป

“ค่ะ ถ้าคุณตาอยากให้หอมท�างาน หอมกจ็ะลองดู”

“เรื่องงานตาไม่เคยบังคับ ตาแค่อยากให้หอมเป็นฝั่งเป็นฝา...กับ 

คนที่ตามั่นใจว่าจะปกป้องทั้งตวัหลานและผลประโยชน์ของหลานได้”

“คุณตา!”

“น�้าหอมเชื่อใจ...ท�าเพื่อตาได้ไหม แต่งงานกบักาจพล แต่งแต่ในนาม

เท่านั้น”

ใช่ว่าไม่รูส้กึผดิต่อหลาน แต่วษิณไุม่เหน็ทางใดดกีว่าวธินีี้ เพราะหาก

รอจนถึงวันที่หลานสาวคนเดียวเรียนรู้สั่งสมประสบการณ์การท�างาน เขา

อาจจากโลกนี้ไปแล้ว ทางที่ดีที่สุดคือหาคนที่ตนไว้เนื้อเชื่อใจรักษาผล

ประโยชน์และปกป้องดูแลหรกิานต์แทนตน
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กาจพล ผู้บริหารคนปัจจุบันของบริษัทหลักทรัพย์ที่วิษณุก่อร่าง

สร้างมาคอืคนที่วษิณไุว้วางใจมากที่สดุ จากเดก็นกัเรยีนยากไร้ซึ่งได้รบัทุน

การศกึษาจากมูลนธิขิองเขา ผ่านไปยี่สบิกว่าปี กาจพลพสิูจน์ตวัเองจนมา

อยู่จุดนี้ได้อย่างสง่างาม เขายงัจ�าวนัที่ชายหนุ่มใบหน้าคุ้นตามาร่วมประชุม

ในต�าแหน่งผู้จัดการได้และนึกชื่นชมการเสนอทางแก้ปัญหาของบุรุษผู้นั้น 

ก่อนจะรูจ้ากนติธิรทหีลงัว่าอกีฝ่ายคอือดตีนกัเรยีนทนุมูลนธินิั่นเอง แม้จะ

ไม่ใช่ทุนผูกมัด แต่กาจพลก็แสดงความกตัญญูด้วยการเลือกท�างาน

ตอบแทนมาจนบดันี้

วิษณุรู้ว่าหริกานต์ยังคงติดต่อกับโฆษิตเป็นครั้งคราวประสาพ่อลูก 

เขาไม่เคยห้าม ได้แต่เก็บซ่อนความหวั่นใจมาตลอดว่าหากวันใดขาดตน

เสยีคน นกัธุรกจิละโมบผู้นั้นจะมาชุบมอืเปิบในทรพัย์สมบตัขิองหลาน

“คุณตากลวัพ่อปอกลอกหอมใช่ไหมคะ ถ้าหอมสญัญาว่าจะไม่ยอม

ให้พ่อเข้ามาก้าวก่ายเรื่องธุรกจิ คุณตาเชื่อใจหอมได้ไหม”

ชายชราเงียบแทนค�าตอบ ยากจะคาดเดาว่าท่านก�าลังคิดหรือรู้สึก

เช่นไร หรกิานต์เป็นฝ่ายละอายใจขึ้นมาเมื่อตระหนกัดวี่าจนถงึตอนนี้ตนก็

ยงัท�าให้คณุตามห่ีวง ถ้าเธอค้านหวัชนฝา คณุตาคงคดิหาทางออกอื่น แลว้

ความสุขความปรารถนาของท่านล่ะ เธอจะเพกิเฉยได้หรอืไร

หญงิสาวลุกจากเก้าอี้ไปนั่งพบัเพยีบกบัพื้น สวมกอดเอวผู้อาวุโสไว้

แน่นราวกบัคนจมน�้าคว้าขอนไม้

“หอมเชื่อใจคุณตา แต่หอมไม่รู้จักเขาลึกซึ้ง คุณกาจพลคนนั้นดู

เหมอืนคนที่ไม่เคยมคีวามสขุในชวีติเลยนะคะคณุตา หอมจะอยู่กบัคนอย่าง

นั้นได้ยงัไง”

“ไม่อยากอยู่ก็ไม่ต้องอยู่ แยกกันอยู่ก็ได้ คิดเสียว่ามันเป็นสัญญา 

ว่าจ้างอย่างหนึ่ง ก้าน...กาจพลนั่นน่ะ เขากร็ู้ขอบเขตหน้าที่เรื่องนี้ด”ี

หรกิานต์ถงึกบัเงยหน้ามองผูเ้ป็นตาอย่างคาดไม่ถงึว่าท่านจะไว้วางใจ

ใครถงึเพยีงนั้น และคนคนนั้นกบ็้าจี้ตาม
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“คุณตาไม่คดิว่าหอมจะมคีนรกัแล้วบ้างหรอืคะ”

“ถ้ามีก็พามาสิ พามาให้ตารู้จักเสียพรุ่งนี้เลย” ชายชราตอบกลั้ว

หวัเราะอย่างรูเ้ท่าทนั แล้วระบายลมหายใจ “วนัหนึ่งข้างหน้า เมื่อไรที่หลาน

มคีนรกั ก้านเขาจะหย่าให้”

“คุณตาเชื่อใจเขาจงั”

“ไม่เท่ากบัที่ตาเชื่อมั่นในตวัเองหรอก เจ้าลูกแมวขี้งอน” ว่าพลางดงึ

จมูกเจ้าลูกแมว “ตาไม่ได้เชื่อในค�าสญัญาปากเปล่า แต่จะต้องมสีญัญาเป็น

ลายลกัษณ์อกัษรอย่างไรล่ะ”

“คงไม่มผีูช้ายคนไหนมารกัหอมอกีแล้วถ้าเขารูว่้าหอมถกูตทีะเบยีน” 

เธอบ่นไม่จรงิจงันกั

“ถ้าคนรกัของหลานไม่เข้าใจกแ็ปลว่าคนคนนั้นไม่ได้มจีติใจหนกัแน่น

มั่นคงพอ เมื่อถงึตอนนั้นกส็ุดแท้แต่หลานว่าจะเลอืกทางอย่างไร”

ยงิปืนนดัเดยีวได้นกสองตวั...หรกิานต์ได้เข้าใจความหมายแจ่มแจ้ง

กค็ราวนี้ นอกจากคุณตาต้องการให้ผู้บรหิารคนนั้นดูแลผลประโยชน์ของ

เธอ ท่านยังอาศัยอุบายนี้วัดใจชายที่จะมาเป็นคนรักของเธอในอนาคตอีก

ด้วย คงเพราะกลวัเธอจะเลอืกคนผดิเช่นแม่ของตน

หลานสาวไม่ได้ตอบรบัหรอืปฏเิสธ เธอวางศรีษะบนตกัคณุตาพลาง

ลอบถอนหายใจ เธอไม่รู้จกับุรุษผู้นั้นดพีอที่จะบอกว่าไว้ใจหรอืไม่ แต่เธอ

เชื่อในการตดัสนิใจของคุณตา และเชื่อมั่นในตวัเองว่าจะรกัษาตวัรอดจาก

ปากเหยี่ยวปากกาได้ด้วยความเป็นเธอเองนี่ละ

น่าสงสารก็แต่ผู้ชายคนนั้นถ้าเขาเป็นคนดีจริง เพราะภรรยาแต่ใน

นามอย่างเธอคงไม่ได้ช่วยเชิดหน้าชูตา แถมยังจะหายหน้าหายตาเสีย

มากกว่า



๑

ยี่สบิหกปีที่ผ่านมาในชวีติ ไม่เคยมสีิ่งใดที่หรกิานต์อยากได้แล้ว
ไม่ได้ อยากท�าแต่ไม่ได้ท�า แม้แต่ตอนที่เธอเลือกเรียนคณะเกษตร สร้าง

ความแปลกใจแก่เพื่อนและผู้ใหญ่หลายคนที่รู้จกั ทว่าคุณตากลบัโอบไหล่

เธอและพูดด้วยความภาคภูมใิจ

‘แม่คนนี้เขาชอบอยู่กับดินกับหญ้ามาแต่เด็ก เรียนเกษตรน่ะเหมาะ

แล้ว อกีหน่อยจบมาจะได้เป็นนางฟ้าบนดนิ พลกิฟื้นผนืดนิอย่างไรล่ะ’

และเมื่อเธอส�าเรจ็การศกึษากย็งัมวิายถกูผูห้ลกัผูใ้หญ่ทกัท้วงว่าใคร

จะช่วยคุณตาบรหิารบรษิทัยกัษ์ใหญ่ต่อไป

‘ก่อร่างสร้างตวัมาจนวนันี้ จะมาตกม้าตายเพราะหาคนเก่งมาบรหิาร

ไม่ได้กใ็ห้มนัรู้ไปส’ิ

คุณตาคงได้ค�าตอบแล้วว่าคนคนนั้นคือกาจพล ไม่ใช่หลานสาวซึ่ง

ไม่มีหัวทางธุรกิจและไม่เคยถูกพร�่าสอนว่าต้องรับผิดชอบแบกภาระแทน

ท่าน คุณตาท�าทุกอย่างเพื่อความสุขสบายของเธอตลอดมา เมื่อคดิว่าการ

แต่งงานเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจกับบุรุษผู้นั้นจะช่วยแบ่งเบาความห่วง
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กงัวลของท่านได้บ้าง หรกิานต์กน็�้าท่วมปากเกนิกว่าจะปฏเิสธ

‘คดิเสยีว่ามนัเป็นสญัญาว่าจ้างอย่างหนึ่ง ก้าน...กาจพลนั่นน่ะ เขาก็

รู้ขอบเขตหน้าที่เรื่องนี้ด’ี

เอาน่ะ คดิแบบคุณตาว่าแล้วค่อยสบายใจขึ้นหน่อย...เหรอ

หญิงสาวโคลงศีรษะขบขันเงาสะท้อนของตัวเองในกระจก อีกไม่กี่

นาทข้ีางหน้า...หรอืป่านนี้เขาจะมาถงึแล้วกไ็ม่รู ้เธอต้องออกไปดนิเนอร์กบั

เขา ท�าความรู้จกัอย่างเป็นทางการ ตามที่คุณตาและนติธิรนดัหมายให้

ร่างบางในชุดเดรสสั้นสีเหลือง พิมพ์ลายดอกไม้เล็กๆ ลงบันไดมา

ด้วยหวัใจตุ๊มๆ ต้อมๆ ยิ่งเหน็รถของแขกจอดอยู่แล้วจากหน้าต่างระเบยีง

ทางเดนิข้างบน คนที่มกัท�าตวัสบายๆ ไม่เคยตื่นเต้นกงัวลกบัใครเขากพ็ลอย

เกรง็ขึ้นมา

“หยู วนันี้คณุหนสูวยเชยีวค่ะ” ชะเอมชม แต่คนถกูชมท�าหน้าปเูลี่ยน

เหมอืนถูกตเิสยีมากกว่า

“คนอะไรจะสวยเฉพาะวนั ชมชุดใช่ไหมล่ะ” เธอเย้า

“กด็้วยค่า”

ยงัไม่ทนัที่สองสาวจะพูดคุยกนัมากกว่านั้น คุณตาและแขกกก็้าวมา

ตามโถงทางเดินเสียก่อน ชะเอมผลุบหายไป ขณะที่หริกานต์พนมมือไหว้ 

ผู้ที่ยืนเยื้องหลังคุณตาเช่นทุกครั้งที่เจอกัน เธอลอบระบายลมหายใจหลัง

มอืกระพุ่ม ก่อนเงยหน้ามายิ้มน้อยๆ ตามมารยาทสงัคม

“เคยเจอกนัแล้วนี่เนอะ น�้าหอมจะเรยีกคุณก้านกไ็ด้”

หริกานต์เผลอสบดวงตาคมเข้มหลังแว่นโลหะกรอบบางเมื่อคุณตา

แนะน�าเช่นนั้น เขาไม่ได้ขยับปากเอ่ยสักค�า แต่มีบางอย่างซ่อนในสีหน้าที่

บอกว่า ‘อนุญาต’ ให้เธอเรยีกเขาดงันั้น

น่าขนั อะไรล่ะที่บอกเธอ พลงัจติหรอืไร หญงิสาวกลบเกลื่อนเสยีง

หัวเราะในล�าคอด้วยการกระแอม เธอตอบรับค�าแนะน�าของผู้สูงวัย แล้ว

เอ่ยกบัผูบ้รหิารหนุม่ที่ยนืเอามอืไพล่หลงั นิ่งราวรปูป้ัน และจบัจ้องเธอจน
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ชกัจะอดึอดั

“คุณก้านมานานหรอืยงัคะ”

“ไม่นาน”

ไม่มคี�าลงท้าย แต่เขาทอดหางเสยีงให้สุภาพรื่นหูได้อย่างอศัจรรย์

“ไปกนัเลยไหมคะ”

“ครบั”

เสยีงทุ้มกงัวานรบัค�าสั้นๆ แต่ท�าให้หวัใจสาวสั่นไหวรุนแรงนกั เธอ

เพิ่งนึกได้ว่าเธอเคยพบหน้าบุรุษผู้นี้ก็จริง แต่ไม่เคยได้ยินเขาพูดคุยเลย 

สกัครั้งเดยีว

ผู้บรหิารหนุม่เปิดประตรูถจากวัร์สดี�าให้เธอ หรกิานต์ผนิมองคณุตา

ซึ่งยืนส่งหน้าระเบียงบ้าน ชายต่างวัยสองคนพูดจากันไม่กี่ค�า ก่อนร่างสูง

จะเดนิอ้อมมาประจ�าที่และขบัรถออกไป

ผ่านไปสองไฟแดง แต่ภายในห้องโดยสารยงัคงมแีต่ความเงยีบ ไม่มี
แม้แต่เสยีงเพลง หญงิสาวห้ามใจอย่างหนกัมใิห้หยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมา

ส่งข้อความหาเพื่อนฆ่าเวลา เธออาจไม่ใช่กลุสตรนีกั แต่กค็�านงึเรื่องมารยาท

และการวางตวัเสมอ โดยเฉพาะกบัแขกของคุณตา

เออนะ แล้วเขาค�านงึถงึเธอบ้างไหมหนอ หรกิานต์ปรายตามองบรุษุ

ที่นั่งข้างเธออย่างพนิจิพเิคราะห์

ผู้บริหารหนุ่มวัยสามสิบหกปีมีผิวสีแทนเข้มกว่าคนที่ชอบกิจกรรม

กลางแจ้งอย่างเธอเสยีอกี ผมสั้นดกด�าน่ายื่นมอืไปสมัผสั จอนเข้มยาวถงึ

สันกรามต่อกับแนวเคราอ่อน เหนือริมฝีปากมีไรหนวดบาง เขาสวมแว่น

สายตาทรงหยดน�้ากรอบเงินรมควัน ดูมีเสน่ห์มากกว่าจะให้ความรู้สึกคง

แก่เรยีน

อะไรท�าให้ผูช้ายที่เพยีบพร้อมทั้งรปูร่างหน้าตาและคณุสมบตัคิรอง

ตวัโสดมาจนบดันี้ หญงิสาวนกึสงสยัขึ้นมาตดิหมดั และจะต้องหาค�าตอบ
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เรื่องนี้ให้ได้ก่อนจะเซน็สญัญาว่าจ้างสาม!ี

“เราจะไปไหนกนัหรอืคะ” เธอตดัสนิใจท�าลายความเงยีบ

กาจพลผนิมองผู้ร่วมทางเลก็น้อยก่อนตอบ

“มรี้านอาหารญี่ปุ่นสไตล์ฟิวชนัน่าสนใจ ผมจองโต๊ะเอาไว้”

“อ้อ” หริกานต์ตอบรับในล�าคอ ลืมไปว่าเขาเป็น ‘ผู้บริหาร’ ได้

อย่างไรกนันะ

“ได้ยนิว่าคุณชอบไปญี่ปุ่น หวงัว่าคงยงัไม่เบื่อ”

“ไม่เบื่อหรอกค่ะ นี่ก็ไม่ได้ไปนานแล้วเหมือนกัน เกือบสี่เดือนเห็น 

จะได้”

เธอลมืตวัหนัไปยิ้มเผล่ รอยยิ้มเหมอืนเดก็ๆ ท�าเอาคนมองวางหน้า

ตอบไม่ถูก

ชายหนุม่เลอืกที่จะเงยีบอกีครั้ง เขาไม่ได้มโีลกส่วนตวัสงูอะไรหรอก 

แต่จะให้ชวนพดูคยุหรอืเอาอกเอาใจเจ้าหล่อนกใ็ช่ที่ ดไีม่ดเีธอจะมองเขาเป็น

แมงดานี่ส ิเขารบัไม่ได้

“ไม่ยกัรูว่้าคณุตาเคยเล่าเรื่องหอมให้คณุฟัง” เธอเอ่ยเจอืเสยีงหวัเราะ

แห้งๆ

“ท่านเล่าเรื่องคุณกับทุกคนที่รู้จักกระมัง คุณคงรู้ดีอยู่แล้วว่าท่าน

ภูมใิจในตวัคุณมากแค่ไหน”

“นั่นสคิะ มอีะไรน่าภูมใิจหอมกย็งัไม่รู้เหมอืนกนั”

กาจพลไม่ได้ตอบ รู้ดีว่านั่นไม่ใช่ประโยคค�าถาม เขาโล่งใจไม่น้อย

เมื่อเธอดูจะหมดเรื่องพูดคุยเพยีงแค่นั้นและผนิมองออกไปข้างทาง

สายตาคมปลาบหลังแว่นลอบพิจารณาหญิงสาว หริกานต์ไม่ใช่คน

สวยจดั ออกจะน่ามองและมองได้ไม่เบื่อเสยีมากกว่า ผมยาวย้อมสนี�้าตาล

เข้มปลอ่ยสยายกลางแผ่นหลงั แต่อะไรกไ็ม่ตรงึสายตาผูพ้บเหน็เท่าดวงตา

กลมคมซึ้งซึ่งดงึดดูสายตาเขาได้เสมอ ไม่ว่าเมื่อแรกเจอหลายปีก่อน...หรอื

เยน็นี้กต็าม
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เขานกึชื่นชมความงามตามวยัของเจ้าหล่อน อย่างน้อยเธอกม็รีปูร่าง

หน้าตาที่คนเดนิเคยีงข้างไม่อายใคร น่าเชื่อถอืได้ว่าเขาและเธออาจเป็นคู่รกั

กนัจรงิ

ร้านอาหารที่ชายหนุม่จองไว้อยูบ่นตกึสงูย่านสาทร หนุม่สาวขึ้นลฟิต์
มาเกือบถึงชั้นบนสุด และพบกับร้านที่ตกแต่งด้วยธงทิวสไตล์ญี่ปุ่น มี

พนักงานในชุดสุภาพผูกหูกระต่ายทั้งชายหญิงรอต้อนรับและพาไปยังโต๊ะ 

ที่จอง

ไม่ใช่โต๊ะตดิหน้าต่างซึ่งมองเหน็ทวิทศัน์ยามค�่าคนืของมหานคร แต่

เป็นโต๊ะไม้ทรงเตี้ยในห้องส่วนตวั มเีบาะรองนั่งอยู่บนเสื่อญี่ปุ่น หรกิานต์

ไม่รูเ้ลยว่าเธอเผลอแสดงความเสยีดายออกมาผ่านสหีน้า เป็นเหตใุห้กาจพล

นกึต�าหนไิปถงึคนจอง

คิดได้อย่างไรถึงจองห้องส่วนตัวให้คนสองคนที่แทบไม่รู ้จักกัน 

แทนที่จะเลอืกโต๊ะบรรยากาศดีๆ  ด้านนอก อย่างนี้เธอไม่คดิว่าเขาถอืโอกาส

สร้างความใกล้ชดิหรอือย่างไร ไอ้เจนรบมนัใช้อะไรคดิ!

ชายหนุ่มหงุดหงิดจัด อยากต�าหนิผู้ช่วยส่วนตัวของตนเสียเดี๋ยวนี้ 

แต่ก็ต้องข่มอารมณ์พลุ่งพล่าน หลุบตามองดูเมนูในสมุดปกหนัง แล้วสั่ง 

ซาชมิชิุดหนึ่ง รอให้หญงิสาวเลอืกสั่งซูชอิกีหลายหน้า ปิดท้ายด้วยชาเขยีว

เช่นเดยีวกบัเธอ

“เหน็เมนูแล้วชกัหวิ” เธอเปรยเหมอืนลมืตวัเกบ็อาการ

อากปักริยิาเช่นนั้นท�าให้กาจพลลมืความหงดุหงดิก่อนหน้านี้ได้อย่าง

นา่แปลกใจ เขารูจ้กัควบคมุอารมณ์ตวัเองกจ็รงิ แต่มนัไมเ่คยเลอืนหายไป

ได้ด้วยรอยยิ้มของใครมาก่อน

“คุณก้านออกรอบกบัคุณตาบ่อยหรอืคะ”

“กไ็ม่บ่อยนกั เดอืนละครั้งสองครั้งครบั”

“คุณตาคงเล่าเรื่องต่างๆ ให้คุณฟังเสมอ” เธอเอ่ยเสียงแผ่วลง 
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พยายามคดิหาทางเข้าสู่หวัข้อที่ต้องการเจรจา

“ท่านมปีระสบการณ์มาก ย่อมมเีรื่องเล่ามากเป็นธรรมดา”

หรกิานต์ทอดถอนใจ เขาไม่รู้จรงิหรอืว่าเธอหมายถงึเรื่องใด

“กนิก่อนเถอะ ดูท่าคุณจะหวิ”

ที่แท้ก็เข้าใจ แต่กระบวนตอบโต้ของนักบริหารท�าให้คู่สนทนาต้อง

หวัป่ันอย่างนี้หรอืไร เพราะเหตนุี้เธอจงึไม่อยากอยูใ่นโลกธรุกจิ ไม่ชอบคดิ

อะไรซับซ้อน และไม่อยากสูญเสียความศรัทธาต่อมิตรภาพหรือความ

สมัพนัธ์ใดๆ เช่นที่คุณตากบัพ่อตดัขาดจากกนั

แก้มสาวพลอยร้อนซูเ่มื่อเขาพดูเหมอืนตดิจะล้อเลยีนที่เธอสั่งอาหาร

มาเสยีมากมาย หญงิสาวเสคบีซชูหิน้าไข่หอยเม่นวางบนจานเลก็ตรงหน้าเขา

แก้เก้อ

“อูน ิของโปรดหอมเลยค่ะ แบ่งกนั”

กาจพลชะงักมือที่ถือตะเกียบ ขมวดคิ้วมองผู้ที่นั่งฝั่งตรงข้ามเพื่อ

ประเมินการกระท�าของเจ้าหล่อน แต่ก็เห็นเพียงหญิงสาวคนหนึ่งที่คีบซูชิ

หน้าต่างๆ กินต่อไป มีความสุขกับรสชาติอาหาร ราวกับการกระท�าก่อน

หน้านี้ไม่ใช่การทอดไมตรีเหมือนที่ผู้หญิงคนอื่นปฏิบัติต่อเขา แต่เป็นการ

หยบิยื่นน�้าใจทั่วๆ ไป

เขานกึว่าพวกคุณหนู ลูกเศรษฐทีั้งหลายจะเอาแต่ใจ ไม่เชื่อฟังใคร

หน้าไหน คิดว่าเจ้าหล่อนอาจตั้งแง่ ท�าตัวหยาบกระด้างหรือวางอ�านาจให้

เขาเจียมตัวและปฏิเสธเงื่อนไขแต่งงาน แต่เปล่าเลย ผู้หญิงคนนี้ยังคง

แสดงออกอย่างเป็นธรรมชาต ิตดิจะเกรง็และให้เกยีรตเิขาในฐานะผู้ใหญ่

ทว่าต่อให้หวิอย่างไร สดุท้ายหรกิานต์กอ็ิ่มก่อนผู้ที่กนิไปเรื่อยๆ เธอ

สังเกตว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาระหว่างมื้อ แต่ผู้บริหารหนุ่มเพียงปรายตา 

มองเลขหมายและกดปิดเครื่อง ความสุภาพให้เกยีรต ิ ขณะเดยีวกนักเ็ว้น

ช่องว่างระหว่างเธอกับเขา ท�าให้หริกานต์ชักคิดเสียแล้วว่าการแต่งงานกับ

เขาคงไม่เลวร้ายอย่างที่คดิ
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เมื่อเขายกแก้วเซรามิกจิบชาเขียว เธอก็คิดว่าควรเริ่มเข้าสู่หัวข้อ

สนทนาส�าคญัเสยีที

“คุณก้านทราบเรื่องที่คุณตาอยากให้หอมกับคุณ เอ่อ...จดทะเบียน

กนัแล้วใช่ไหมคะ”

“ครบั” เขาลดแก้วลง ดวงตาจบันิ่งที่คูส่นทนา “ผมทราบเหตุผลของ

ท่านด”ี

“หอมไม่แน่ใจว่านี่เป็นวิธีที่ดีที่สุด ถึงอย่างไรหอมก็ไม่อยากให้คุณ

ก้านเสยีสละตวัเองเพื่อหอมขนาดนั้น”

“ผมท�าเพื่อความมั่นคงของบรษิทั”

ค�าตอบสวนกลบัทนัควนัท�าเอาหญงิสาวอ้าปากหวอ ราวกบัมกีระแส

ไฟแล่นแปลบเข้ากลางใจ เฆี่ยนตเีธอด้วยค�าว่าเหน็แก่ตวั เออหนอ ทอีย่างนี้

เขาช่างพูดตรงเหลอืเกนิ

หริกานต์ลืมตัวมองค้อน แต่ไม่รอดสายตาคมไปได้ มุมปากใต้ไร

หนวดยกขึ้นน้อยๆ อย่างยากที่ใครจะสงัเกตเหน็

“คุณไม่คดิมากหรอืคะที่ต้องผูกมดักบัหอม ถ้าวนัไหนที่คุณอยากมี

ครอบครวัหรอื...”

“ครอบครวัของผมต้องเข้าใจผม” เขาขดัขึ้นก่อนที่เธอจะพดูจบ เป็น

ครั้งแรกที่เสยีมารยาท “หรอืคณุไม่คดิว่าความเข้าใจและเชื่อใจเป็นสิ่งส�าคญั

ล่ะ”

ท�าไมเขาต้องย้อนถามในสิ่งที่เธอไม่อาจเห็นต่างนะ หริกานต์ขัดใจ 

ตวัเองที่เข้าใจการตดัสนิใจของเขาและคุณตา

“ค่ะ หอมกค็ดิ แต่แค่รู้สกึว่าตวัเองเหน็แก่ตวัเหลอืเกนิที่อาจท�าลาย

อนาคตของคุณ”

“ผดิแล้ว คุณไม่ได้ปลดผมออกจากต�าแหน่งผู้บรหิารเสยีหน่อยนี่”

หญิงสาวยิ้มขันออกมาจนได้ และถ้าตาเธอไม่ฝาดไป แววตานิ่งๆ 

ของเขากด็ูจะไหวระรกิวูบหนึ่งเช่นกนั
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“ของหวานไหมครบั” เขาเอ่ยพลางส่งเมนทูี่อยูบ่นพื้นข้างตวัให้อกีฝ่าย

หรกิานต์กลนืค�าปฏเิสธลงคอ ท้องที่อิ่มตงึพร้อมจะขยายพื้นที่ทนัที

ที่เหน็ของหวานละลานตา

มื้อเยน็นั้นผ่านไปด้วยดกีว่าที่ต่างฝ่ายต่างคาดคดิ แม้เวลาเพยีงไม่กี่

ชั่วโมงจะไม่ได้ท�าให้เธอรูจ้กัเขาทะลปุรโุปร่ง แต่กถ็อืเป็นการเริ่มต้นท�าความ

รู้จักกันมากขึ้น และถึงแม้การเริ่มต้นจะผิดพลาดไปหน่อย ทว่ากาจพลก็

โล่งใจที่เจ้าหล่อนไม่ได้ติดใจเรื่องความเป็นส่วนตัวมากกว่าเรื่องเสียดาย

ทวิทศัน์ภายนอก

แต่จะต้องไม่เกดิความผดิพลาดเช่นนี้อกีเป็นอนัขาด!

รถยนต์จากัวร์สีด�ามันปลาบมาจอดในโรงรถใต้ดินของแมนชันสูง 
สี่ชั้นสไตล์โคโลเนียลร่วมสมัย บ้านเดี่ยวทรงตึกหลังนี้มีอาณาบริเวณราว

หนึ่งร้อยตารางวา ตั้งอยูใ่นซอยใจกลางถนนสขุมุวทิ จากโรงรถมบีนัไดขึ้นไป

ยังโถงชั้นล่างของบ้าน ตรงกับลิฟต์ซึ่งสามารถขึ้นไปยังชั้นสี่หรือชั้นบนสุด

ของบ้านได้ด้วยการสแกนลายนิ้วมอื

ยงัไม่ทนัที่คนมาถงึจะก้าวเข้าไปในลฟิต์ เจนรบ ผูช่้วยคนสนทิในชดุ

เสื้อเชิ้ตสีด�าและกางเกงสแล็กสีเดียวกันก็เดินมารับหน้าเจ้านาย อารมณ์ที่

เยน็ลงพลนัเดอืดปุดขึ้นมาอกีครั้งเมื่อเหน็หน้าคนที่ท�าผดิพลาด

“ใช้อะไรคดิฮ ึถงึได้จองห้องส่วนตวัให้ฉนั” กาจพลถามเสยีงกระด้าง

ชายหนุ่มผิวขาวยืนตรงพร้อมกับประสานมือไว้ข้างหน้า ใบหน้า

คมสนัรบักบัผมสั้นสกนิเฮดก้มลงเลก็น้อยอย่างลุแก่โทษ

“คนไม่รู้จกักนั แล้วทางนั้นกเ็ป็นผู้หญงิ เขาไม่คดิว่าฉนัฉวยโอกาส

สร้างบรรยากาศส่วนตวักโ็ชคดเีท่าไร” ผูเ้ป็นนายอบรมเสยีงกร้าว นยันต์า

วาวโรจน์ “อย่าให้พลาดอกีเป็นอนัขาด!”

เจนรบรู้สกึผดิ เขาไม่น่าพลาดเรื่องง่ายๆ แบบนี้จรงิๆ นั่นละ เขา

ไม่มีค�าขอโทษและแก้ตัวเช่นเดียวกับทุกครั้งที่ท�าผิดพลาด มีแต่การแก้ไข
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ไม่ให้ผดิซ�้าสองอกี อย่างที่เขารู้ดวี่านั่นคอืสิ่งที่ผู้เป็นนายต้องการ

หลังจากเจ้าของบ้านขึ้นลิฟต์ไปแล้ว ลูกน้องคนสนิทจึงขึ้นบันไดไป

ยงัชั้นสี่ซึ่งเป็นพื้นที่พกัผ่อนและห้องนอนใหญ่ บนัไดเวยีนจากชั้นสามทอด

น�าขึ้นไปสู่บรเิวณระเบยีงพกัผ่อนกว้างขวาง ปูพื้นด้วยไม้และหญ้าเทยีม มี

ทั้งชุดเก้าอี้ สนามซ้อมพตักอล์ฟ และบาร์เครื่องดื่ม ผลกัประตูกระจกใส

เขา้ไปภายในจะพบกบัห้องท�างาน และท้ายสุดคอืห้องนอนใหญข่องบ้านที่มี

ลฟิต์พาขึ้นมานั่นเอง

ชายหนุ่มไม่ได้ก้าวเข้าไปในห้องส่วนตัวของเจ้านาย แต่หยุดอยู่แค่

เคาน์เตอร์เครื่องดื่ม แม้จะมเีครื่องดื่มแอลกอฮอล์ชนดิต่างๆ เรยีงรายอยู่

บนชั้นวาง แต่เขากเ็สยีบปลั๊กเครื่องชงกาแฟทิ้งไว้

“ได้ข้อมูลเพิ่มเตมิเกี่ยวกบัหลานสาวท่านประธานหรอืยงั”

ราวกบัความไม่พอใจถกูทิ้งไว้ข้างล่าง กาจพลเดนิมาถามด้วยน�้าเสยีง

ราบเรยีบดงัเคย ก่อนจะจดัการรนิไวน์ให้ตวัเอง

“ผมส่งเข้าอเีมลบอสเรยีบร้อยแล้วครบั”

“ด ีขอบใจ ไปพกัผ่อนเถอะไป”

ร่างสงูผละไปพร้อมกบัแก้วก้านยาวในมอื ท่าทางรื่นรมย์ของเจ้านาย

ท�าให้เจนรบหน้านิ่วด้วยความฉงน เขาจะได้เห็นรอยยิ้มมุมปากอย่างนั้นก็

ต่อเมื่อนายสมหวังในสิ่งที่มุ่งหมาย แต่อะไรกันล่ะ แค่ข้อมูลความเป็นไป

ของผู้หญงิที่นายเรยีกว่า ‘หลานสาวท่านประธาน’ น่ะหรอืที่สร้างความพงึ

พอใจ

‘ฉนัต้องแต่งงาน’

ประโยคที่ผู้เป็นนายเปรยให้ฟังเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสร้างความตื่น

ตะลงึแก่คนสนทิอย่างเขาขณะนั่งดื่มที่ระเบยีงชั้นบนด้วยกนั

‘ฮะ! บอสจะแต่งกบัใคร’ เขาโพล่งถามอย่างลมืตวั

ในฐานะลกูน้องใกล้ชดิ เจนรบไม่เคยเหน็นายมคีนรกัเป็นตวัเป็นตน 

มีแต่ผู้หญิงหลากฐานะและหน้าที่การงานที่ต่างพร้อมสิ้นสุดความสัมพันธ์
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เพยีงชั่วข้ามคนื

‘หลานสาวท่านประธาน’ เสยีงทุ้มยงัคงราบเรยีบ ไร้ความรู้สกึ ‘ให้

คนหาข้อมูลทุกอย่างของ หรกิานต์ อนกินนัท์ ให้ฉนัด้วย’

ชายหนุ่มได้แต่รับค�า ไม่ได้ถามว่าอะไรท�าให้นายตัดสินใจเช่นนั้น 

และไม่ต้องเสยีเวลามองหาความรู้สกึของอกีฝ่าย เจ้านายของเขาเกบ็ความ

รู้สกึเก่งยิ่งกว่าอะไร

ทว่าเมื่อกี้นี้ เจนรบกลบัได้เหน็ความพงึพอใจพาดผ่านใบหน้าของนาย

ใช่แต่กาจพลที่ต้องการสบืหาข้อมูลของหญงิสาว หรกิานต์ใช้เวลาครึ่ง
ค่อนวนัค้นหาเรื่องราวของบุรุษผู้นั้นในอนิเทอร์เนต็

เมื่อเทยีบกบับุคคลต่างๆ ในโลกธุรกจิ เธอพบว่ามขี่าวคราวของเขา

น้อยเหลือเกิน มีบทความเพียงสองเรื่อง บทสัมภาษณ์หนึ่งบท และแทบ

ไม่มีข่าวซุบซิบถึงเขาเลย นอกนั้นเป็นเพียงข่าวและรูปถ่ายหน้างานใดงาน

หนึ่งซึ่งผูบ้รหิารหนุม่คงได้รบัเชญิร่วมงาน ไม่มข่ีาวคบหาหรอืสนทิสนมกบั

นักแสดงนางแบบคนไหน ต่างจากที่เธอเคยมองว่านักธุรกิจกับนักแสดง 

นางแบบเป็นสิ่งดงึดูดกนัและกนั

หวัใจอิ่มเอบิขึ้นมา อย่างน้อยเขากค็งไม่ใช่คนเจ้าส�าราญ มองคนแต่

ภายนอกกระมัง เธอไม่หวังอะไรมากไปกว่าความเข้าใจในวิถีชีวิตของเธอ 

ดงัเช่นที่คณุตาเข้าใจ ต่างคนต่างอยูใ่นโลกของตนแบบนี้ต่อไปเป็นการดทีี่สดุ

ภาพหลานสาวท�าหน้านิ่วคิ้วขมวด แล้วเดี๋ยวก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กับ

หน้าจอแทบ็เลต็ ไม่อาจรอดนยัน์ตาฝ้าฟางไปได้ ตั้งแต่เที่ยงแล้วที่หรกิานต์

ขลุกอยู่ในห้องหนังสือกับชายชรา จวบจนดวงตะวันลดความร้อนแรงลง 

ท้องฟ้าเป็นสสี้มอมม่วง

ถึงกระนั้นเมื่อผู้สูงวัยขยับลุกยืน คนที่จดจ่อกับแท็บเล็ตก็เงยหน้า

ขึ้นทนัที

“คุณตาจะไปไหนคะ”
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วษิณโุคลงศรีษะพลางยิ้มขนั หรกิานต์ท�าตวัราวกบัเป็นพยาบาลเฝ้า

เขากไ็ม่ปาน

“จะออกไปเดนิเล่นสกัหน่อย ไปกบัตาไป”

ร่างบางรบีลุกไปกุมมอืที่ยื่นมาหา จบัจูงท่านออกจากห้องหนงัสอื

สายลมช่วงปลายฝนต้นหนาวพดัเอื่อย สนามหญ้าชื้นแฉะเพราะฝน

ที่ตกเมื่อบ่ายส่งกลิ่นไอดนิหอมสดชื่นยิ่งกว่าน�้าหอมใดๆ

“พรุ่งนี้หอมมธีุระไปไหนหรอืเปล่า” ผู้เป็นตาถาม

“ไม่มคี่ะ ไม่ได้ไปไหน คุณตาจะให้หอมท�าอะไรหรอืเปล่าคะ”

“ตาจะให้นตินิดัเจ้าหน้าที่ที่ดนิ ก่อนด�าเนนิการเรื่องจดทะเบยีนสมรส 

ตาจะยกที่ดนิหกไร่แถวสุขุมวทิให้หอม”

“โห ที่ดนิตั้งมาก แถมอยู่ที่ท�าเลทองแบบนั้น หอมไม่เอาได้ไหมคะ 

ไม่รู้จะเอามาท�าอะไร”

“ไม่ได้ ตาจะให้ ตั้งใจเกบ็ไว้ให้เรานี่แหละ” ท่านเอ่ยน�้าเสยีงจรงิจงั 

“ส่วนจะเอาไปท�าอะไรกข็ึ้นอยู่กบัหลาน”

“โธ่ ถ้าหอมเอาไปท�าไร่ท�านาล่ะคะ” เธอเย้าคุณตา

“มนัเป็นของหลาน หลานจะท�าอะไรกไ็ด้ ขอแค่หอมรูส้กึผกูพนั เป็น

เจ้าของที่ดนิผนืนั้นอย่างแท้จรงิ”

เขารักที่ดินผืนนั้นและตั้งใจส่งต่อให้หลานสาว ทางเดียวที่จะท�าให้

เธอตระหนกัถงึคณุค่าของทรพัย์สนิที่สดุและแน่ใจว่าเธอจะไม่ยกมนัให้ใคร 

กค็อืการบ่มเพาะความรกัความผูกพนั

“คณุตา...” หรกิานต์เตม็ตื้นในอก “หอมยงัไม่มั่นใจเลยว่าไม่ได้ก�าลงั

ท�าผดิต่อใคร ถ้าเขามคีนรกัอยูแ่ล้วหรอืต้องการสร้างครอบครวัในอนาคต

ล่ะคะ”

ไม่เคยมขี่าว...ไม่ได้หมายความว่าไม่ม ีเธอไม่วายเป็นกงัวล

“น�้าหอมได้พูดคุยกบัก้านเรื่องนี้หรอืเปล่าล่ะ”

“ค่ะ เขาพูดเหมือนครอบครัวไม่ใช่เรื่องส�าคัญของชีวิต หอมว่าเขา 
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บ้างานมากไปนะคะคุณตา” หญงิสาวอดวจิารณ์ต่อท้ายไม่ได้

วษิณพุยกัหน้าเนบิช้าพร้อมกบัหยดุยนืบนพื้นปนูข้างบ่อปลา เขาเคย

นึกห่วงว่าอาจมีปัญหาชู้สาวในอนาคตให้คนมองหลานตนเสื่อมเสียเช่นกัน 

แต่กาจพลกลับให้ความมั่นใจว่าไม่มีเรื่องใดส�าคัญกว่าเรื่องงาน เมื่อ

พิจารณาจากการกระท�าและประวัติชีวิตของบุรุษผู้นั้น เขาก็เชื่อในความ 

มุ่งมั่นเพื่อความส�าเรจ็ของงานของผู้บรหิารหนุ่ม

“ตาเคยเล่าความเป็นมาของเขาให้หลานฟังหรอืยงั”

“เคยค่ะ แต่ว่าหอมชกัจะเลอืนๆ”

พดูอกีอย่างกค็อืเธอไม่ได้ใส่ใจฟังเท่าไร...หรกิานต์หวัเราะแหะเก้อๆ

ผูเ้ป็นตาคลี่ยิ้มอย่างรูเ้ท่าทนั ชายชราผ่อนลมหายใจยาวแลว้เริ่มเลา่

เรื่องราวชวีติของกาจพลที่ตนได้รบัรู้จากการให้นติธิรสบืประวตั ิ และจาก

การบอกเล่าของเจ้าตวัเอง

เรียกว่าเส้นทางชีวิตของกาจพลโลดโผนก็ว่าได้ จากลูกชาวนา 

ซึ่งครอบครวัเผชญิปัญหาหนี้สนิรมุเร้า สดุท้ายพ่อกบัแม่พยายามกรอกยา

ฆ่าแมลงให้เขาและน้องสาว ทั้งสามคนเสยีชวีติ เว้นแต่เดก็ชายวยัสบิเอด็ปี

ที่กระเสอืกกระสนขอความช่วยเหลอื หลงัจากได้รบัการรกัษาจนปลอดภยั

แล้วเขาต้องไปอยู่กบัหลวงลุงที่วดั ที่นาถูกยดึ แม้จะเรยีนโรงเรยีนวดั แต่

เขากม็ุมานะ สามารถสอบแข่งขนัในระดบัอ�าเภอและจงัหวดัได้อนัดบัต้นๆ 

เสมอ จนกระทั่งนายอ�าเภอที่เคารพนับถือพระอาจารย์เสนอชื่อเขาเพื่อขอ

ทนุการศกึษา เดก็หนุม่จงึได้เข้าศกึษาระดบัมธัยมปลายในโรงเรยีนประจ�า

จงัหวดั และสามารถสอบเข้าสถาบนัอุดมศกึษาชื่อดงั

“ในวันที่ชีวิตเผชิญสิ่งเร้ารอบด้าน เขายังไม่เสียคนและรักษาความ

มุ่งมั่นตั้งใจได้เป็นอย่างด ีตาว่าเท่านี้กพ็สิูจน์อะไรได้พอสมควร” วษิณุเอ่ย

ทิ้งท้าย

“ถงึว่า...เขาดไูม่ค่อยมคีวามสขุนกั หอมไม่เคยเหน็เขายิ้ม...ยิ้มแบบที่

ออกมาจากข้างในน่ะค่ะ ไม่เคยเหน็เลย”
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แค่ฟังยังหดหู่ใจ หริกานต์ต้องเบนสายตามองปลาแฟนซีคาร์ปที่

แหวกว่ายในบ่อ สสีดสวยของมนัตดักบัตะไคร่น�้าสเีขยีวแก่ เธอรู้สกึโชคด ี

และนึกขอบคุณอะไรก็ตามแต่ที่ท�าให้ตนได้เติบโตมาด้วยความสุขกาย

สบายใจ

เธอไม่รู้ว่าเทวดามจีรงิไหม แต่ที่แน่ๆ คุณตาคอืเทวดาที่ดลบนัดาล

ให้เธอมีชีวิตจิตใจเช่นนี้ และหวังว่าเขาจะเป็นเทวดาอารักษ์ของเธอเช่น

เดยีวกนั



๒

เมื่อก่อนหากต้องอยูต่ดิบ้านคราใด คนตดิเที่ยวมกัรูส้กึว่าเวลาผ่าน
ไปเชื่องช้าเสมอ แต่ไม่ใช่การกลบับ้านครั้งนี้ที่เวลาดูจะหมุนเรว็เหลอืเกนิ

เกิดเหตุการณ์ส�าคัญขึ้นมากมาย ตั้งแต่การที่คุณตาทยอยโอน

ทรัพย์สินหลายรายการให้เป็นกรรมสิทธิ์ของเธอ การที่เธอขอไปโรง-

พยาบาลกบัท่าน และการลงลายมอืชื่อในหนงัสอืสญัญาและทะเบยีนสมรส

ระหว่างเธอกบัผู้ที่คุณตาไว้วางใจ

เพื่อปิดเป็นความลบั นติธิรไปประสานให้เจ้าหน้าที่เขตมาจดทะเบยีน

สมรสที่บ้าน ถึงอย่างนั้นความลับก็ไม่เป็นความลับต่อคนงานในบ้านอีก 

ต่อไป เมื่อทุกคนออกมาจากห้องท�างานของผู้สูงวยั บรรดาคนงานกม็ารอ

แสดงความยนิด ีโดยเฉพาะชะเอมที่ตื่นเต้นจนแทบกระโดดโลดเต้นดใีจจน

สามภีรรยาแต่ในนามวางหน้าไม่ถูกเลยทเีดยีว

“นติ ิก้าน อยู่กนิข้าวเที่ยงก่อนแล้วกนั ไม่มธีุระต่อใช่ไหม” ประมุข

ของบ้านเอ่ยชวนแขกทั้งสอง

“ผมขอตวัโทรศพัท์สกัครู่นะครบั”
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เมื่อผู้สูงวัยพยักหน้า กาจพลจึงปลีกตัวออกไปโทรศัพท์ข้างนอก 

วษิณุเดนิไปที่ห้องอาหารกบันติธิร กลางโถงบ้านจงึเหลอืคุณหนูและสาวใช้

ซึ่งสนทิกนัเหมอืนเพื่อน

“คณุหน ูนี่แอบกิ๊กกั๊กกบัคณุกาจพลตั้งแต่เมื่อไรคะ เอมไม่เหน็เอะใจ

เลย”

“กิ๊กกั๊กอะไรกนัล่ะ เรื่องของผู้ใหญ่น่ะเอม” หรกิานต์ตอบตามตรง 

ไม่ช้าไม่นานทุกคนกค็งรู้อยู่ดี

“อ้าว ไม่ได้รักกันเหรอคะ” ชะเอมย้อนถามด้วยสีหน้าและแววตา 

ผิดหวัง “เอมคิดว่าอาจจดทะเบียนตามฤกษ์ไว้ก่อน อุตส่าห์ดีใจ ขอโทษ 

นะคะคุณหนู”

“ไม่ต้องขอโทษหรอก แล้วกไ็ม่ต้องท�าหน้าสงสารฉนั ฉนัโอเคน่า”

หญิงสาวยิ้มให้อีกฝ่ายพลางโอบไหล่ปลอบใจ ชะเอมกอดเอวคอด

เร็วๆ ทีหนึ่งก่อนผละไปท�างานต่อ สองสาวหารู้ไม่ว่าภาพการกระท�าก่อน

หน้านี้อยู่ในสายตาผู้ที่เดนิกลบัเข้ามาในบ้านอกีครั้ง

บางสิ่งบางอย่างกระทบหัวใจอันแข็งกระด้างของกาจพล ราวกับมี 

น�้าทิพย์เย็นชื่นแทรกซึมไหลเวียนในกาย เพราะความสนิทสนมเป็นกันเอง

ที่หริกานต์แสดงออกต่อคนรับใช้ในบ้านไม่ใช่สิ่งที่เขาพบเห็นได้ทั่วไปจาก

คนในสงัคมเดยีวกนักบัเธอ

‘นั่นไงคะ ผู้บรหิารอนกินนัท์ เก่งนะคะ ดฉินัได้ยนิว่าเขาไต่เต้าจาก

ที่เป็นลูกชาวนา’

‘จรงิหรอืคะ เก่ง คณุหญงิไม่พาลกูสาวมาด้วยล่ะคะ ไหนๆ กถ็อืหุ้น

บรษิทัแล้ว จะได้มลีูกเขยเป็นผู้บรหิารเลยทเีดยีว’

‘ไม่ละค่ะ ดฉินัคงไม่แนะน�าลกูสาวให้รูจ้กัดกีว่า ไม่รูว่้าที่บ้านเขาเป็น

อย่างไร’

ค�าชื่นชมซึ่งแฝงด้วยวาจาดถููกเหนบ็แนมผ่านหเูขาไปครั้งแล้วครั้งเล่า 

นั่นละคือสังคมที่เขารู้จัก บางครั้งเขาถามตัวเองว่าทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อมาฟัง 
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ค�านนิทาเช่นนี้น่ะหรอื แล้วเสยีงปฏเิสธกด็งัก้องในใจ เขาจะต้องท�าให้คนที่

ตั้งแง่นนิทาหมดค�าพูดถงึตวัเขาให้ได้ คนพวกนั้นจะต้องกลนืน�้าลายตวัเอง

“อ้าว คุณก้าน” หรกิานต์เผื่อแผ่รอยยิ้มไปถงึผู้ที่กลบัเข้ามา 

น�้าเสยีงกงัวานใสขบัไล่วาจาส่อเสยีดที่ก้องดงัในโสตประสาท เขารูส้กึ

ถงึสายน�้าเคลื่อนไหวในกาย...ทุกย่างก้าวที่สบืเท้าไปหาเธอ

“ไปค่ะ เชญิทางนี้ค่ะ”

ชายหนุม่ก้าวเดนิไปพร้อมภรรยาแต่ในนาม ขณะที่ความคดิหนึ่งแวบ

เข้ามาเดี๋ยวนั้น คงจะดีไม่น้อยหากเขามี หริกานต์ อนิกนันท์ เป็นคู่ควง

ออกงาน อยากรู้เหลือเกินว่าบรรดาคุณหญิงคุณนายเหล่านั้นจะท�าหน้า

อย่างไร

โอกาสที่กาจพลรอคอยมาถึง เมื่อก�าลังจะมีงานเลี้ยงครบรอบวัน 
ก่อตั้งบริษัทซึ่งจัดเป็นประจ�าทุกปี ณ ห้องบอลรูมของโรงแรมห้าดาว

ใจกลางเมอืง และหรกิานต์จะไปร่วมงานในปีนี้พร้อมกบัคุณตาของเธอ

กว่าหนึ่งเดือนแล้วนับจากจดปากกาลงบนใบส�าคัญการสมรส เขา 

ไม่ได้เจอภรรยาแต่ในนามนบัแต่วนันั้น มนักเ็ป็นไปตามความตั้งใจแต่แรก

อยู่หรอก แต่ไม่รู้ท�าไมเขาถงึประหวดันกึถงึเธอได้ทุกเมื่อเชื่อวนั แม้ไม่ได้

คดิถงึทกุลมหายใจอย่างคนมคีวามรกั แต่เขาไม่เคยนกึถงึใครเช่นนี้มาก่อน

เลย

ครั้นสะสางงานเร่งด่วนแล้วเรยีบร้อย ผูบ้รหิารหนุม่จงึตดัสนิใจออก

จากบรษิทัตั้งแต่เที่ยง

“เจอกนัที่งานนะคุณภา” เขากล่าวโดยไม่ได้หยุดเดนิ

กาจพลไม่ได้เหน็ว่าเลขานกุารวยัสี่สบิปีมองตามอย่างแปลกใจ เพราะ

ไม่บ่อยนกัที่เจ้านายจะทกัผู้อื่นก่อนถ้าไม่ใช่เรื่องงาน

ใช่แต่อรนิภาจะนึกฉงน เจนรบซึ่งขับรถมารอรับผู้เป็นนายหน้าตึก

ยังต้องกลั้นยิ้ม เมื่อคนที่เพิ่งก้าวขึ้นรถมาผิวปากขณะปลดกระดุมปลาย 
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แขนเสื้อ เพยีงแค่นั้นกท็�าให้ลูกน้องอย่างเขายิ้มตาม

งานเลี้ยงวันส�าคัญของบริษัทมีทั้งผู้ถือหุ้น พนักงานบางส่วน และ
ลูกค้าส�าคัญเข้าร่วมงาน งานเลี้ยงแบบค็อกเทลมีโต๊ะยาวสองแถวส�าหรับ 

ผู ้หลักผู ้ใหญ่ ใกล้กับเวทียกพื้นซึ่งจะมีพิธีกรรับเชิญคนดังคอยสร้าง

บรรยากาศให้งาน

กาจพลสะดุดตาเข้ากับร่างเพรียวบางในชุดราตรีเข้ารูปสีชมพูอ่อน 

แถบข้างสดี�าช่วยขบัทรวดทรงองค์เอวผูส้วมใส่ ผมยาวรวบเป็นมวยต�่า เปิด

ใบหน้าซึ่งแต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอางหนากว่าปกติ หริกานต์ดูเป็นผู้ใหญ่

ผิดตา เปี่ยมด้วยเสน่ห์ของหญิงสาวเต็มตัวที่สามารถดึงดูดเพศตรงข้าม 

และเมื่อเธอแย้มยิ้มให้เขา แค่เขายนือยู่ตรงนั้น หวัใจกส็ะท้านรุนแรง

บรรดานกัข่าวและช่างภาพที่ได้รบัเชญิมาร่วมงานต่างรวัชตัเตอร์เกบ็

ภาพประธานงานเลี้ยงในค�่าคนืนี้กบัทายาทเพยีงหนึ่งเดยีวที่ไม่ค่อยออกงาน

สงัคมบ่อยนกั เป็นครั้งแรกที่กาจพลเตม็ใจเฉยีดใกล้ทพันกัข่าว และโชคก็

เข้าข้างเขาเมื่อผู้อาวุโสเอ่ยทกัและชกัชวนเขามาถ่ายภาพร่วมกนั

ชายหนุม่หยุดยนืข้างหรกิานต์ซึ่งอยูใ่กล้กว่า จงใจวางมอืบนแผ่นหลงั

เจ้าหล่อน เขายิ้มมุมปากให้กล้องราวกับไม่รู้ว่าสุภาพสตรีข้างกายผินมอง

เขาอย่างแปลกใจ ก่อนที่เธอจะหนักลบัไปยิ้มหวานให้ช่างภาพตามเสยีงเรยีก

ร้อง

สามบคุคลส�าคญัเดนิเข้างานพร้อมกนัราวกบัภาพครอบครวักไ็ม่ปาน 

เมื่อหญงิสาวก้าวตามผู้เป็นตาจงึเหมอืนเธอเดนิคู่กบักาจพลโดยปรยิาย

“คุณก้านมาถงึนานหรอืยงัคะ” หรกิานต์ถามตามมารยาท

“ถามเหมอืนวนัที่เราไปดนิเนอร์ด้วยกนั”

หญิงสาวเบิกตาเล็กน้อย นึกอัศจรรย์ใจที่เขาตอบค�าถามยอกย้อน

ได้หน้าตาเฉย อกีทั้งค�าว่า ‘เรา’ กพ็ลอยท�าให้เธอปั่นป่วนในท้องขึ้นมา

“ว้าว วนันี้หนหูอมมากบัคณุพี่ด้วย ไหนมาให้น้าดใูกล้ๆ ซจ๊ิะ ไม่เจอ
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กนันานเหลอืเกนิ”

ร่างบางถูกคุณหญงิเสาวลกัษณ์ดงึตวัไปสวมกอด ก่อนจะผละออก

มามองส�ารวจตั้งแต่หวัจดเท้า เรยีกรอยยิ้มขบขนัจากผู้อ่อนวยักว่า

“แหม สวยขึ้นเป็นสาวขึ้นจมเลยนะหลาน”

“คณุน้ากส็วยขึ้นสาวขึ้นค่ะ ไปท�าอะไรมา แนะน�าหอมบ้างสคิะ” หญงิ

สาวเอ่ยล้อด้วยความคุ้นเคย รู้จกันสิยัใจคออกีฝ่ายพอสมควร

“เดี๋ยวก่อน ไว้ขึ้นเลขสามแล้วน้าจะแนะน�า” คุณหญิงเสาวลักษณ์

ตอบกลั้วหวัเราะพลางตบหลงัมอืบาง

สตรีต่างวัยทั้งสองคุยกันออกรสจนไม่ทันสังเกตเห็นรอยยิ้มขบขัน

ของกาจพล เขาไม่นึกว่าจะมีใครกล้าทักเรื่องใบหน้าอันเต่งตึงกว่าวัยของ 

คุณหญงิเสาวลกัษณ์ หน้านั้นน่าจะหนาด้วยโบทอกซ์อยู่หรอก ผดิกบันสิยั

หน้าบางของเจ้าตวั

ผูบ้รหิารหนุม่เกบ็สหีน้าไว้มดิชดิ เมื่อบรกิรเดนิถอืถาดเครื่องดื่มมา 

บรกิาร เขาจงึตั้งใจแสดงตวัตนด้วยการหยบิแก้วเครื่องดื่มให้หรกิานต์

“อุ๊ย ขอบคุณค่ะ”

ได้ผล ดวงตาซึ่งขึงโตกว่าปกติเพราะโบทอกซ์ตวัดมองเขาอย่าง

ประหลาดใจ ก่อนริมฝีปากเคลือบสีแดงสดของสตรีวัยกลางคนจะฉีกยิ้ม

พร้อมกบัจ�านรรจา

“น�้าเปล่าหรอื ไม่เอาพนัช์ให้หนูหอมล่ะคะคุณก้าน”

“ผมเห็นว่าประเดี๋ยวก็มีการเสิร์ฟไวน์ที่โต๊ะอยู่แล้ว” เขาตอบเสียง

เรยีบ ยากจะข่มกลั้นความไม่พอใจเมื่ออกีฝ่ายเอ่ยราวกบัเขาเป็นบรกิร

หริกานต์จับกระแสความตึงเครียดในน�้าเสียงเขาได้ ทว่าวิษณ ุ

หนักลบัมาจากการพดูคยุกบัแขกผูใ้หญ่คนอื่นๆ เสยีก่อนพร้อมกบัชวนคยุ

เรื่องอื่น

“คุณเสาวลกัษณ์ ไหนว่าจะพาลูกสาวมาด้วยอย่างไรล่ะ น�้าหอมเขา

จะได้มเีพื่อนคุย”
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“พามาค่ะคุณพี่ แต่พอดลีูกนไีปเข้าห้องน�้า เดี๋ยวได้เจอกนัแน่นอน”

“ไปที่โต๊ะก่อนดกีว่านะคะคุณตา” หรกิานต์เสนอด้วยความเป็นห่วง

“ไปส”ิ

ประธานใหญ่แห่งบรษิทัหลกัทรพัย์อนกินนัท์เดนิไปพร้อมกบัหลาน

สาว ตามด้วยผู้หลักผู้ใหญ่หลายคนที่พากันเดินไปประจ�าที่นั่งซึ่งมีป้ายชื่อ

ก�ากบั ยกเว้นผู้บรหิารหนุ่มที่ปลกีตวัออกมา กาจพลโทร. หาเจนรบซึ่งอยู่

ภายในบรเิวณห้องจดัเลี้ยงในฐานะผูช่้วยคนสนทิ แล้วสั่งให้ด�าเนนิการตาม

แผนการที่เขาเพิ่งคดิได้เดี๋ยวนั้น

“ตายแล้ว ลูกน ีชุดไปเลอะอะไรมา”
เสียงกระซิบกระซาบของคุณหญิงเสาวลักษณ์ไม่อาจรอดหูกาจพล

ไปได้ เขาปรายตามองหญิงสาวร่างอรชรคนหนึ่งกระแทกตัวนั่งข้างผู้เป็น

แม่อย่างไม่สบอารมณ์ พลนักย็ิ้มมุมปาก

ชายหนุ่มไม่ได้ยินและไม่ได้สนใจไปกว่านั้นว่าสองแม่ลูกจะพูดจา

อะไรกันอีก เมื่อพิธีกรคนดังบนเวทีเชิญให้ประธานแห่งบริษัทหลักทรัพย์ 

อนกินนัท์ขึ้นกล่าวบนเวที

วษิณุก้าวขึ้นเวทอีย่างมั่นคง ไม่เหมอืนผู้ป่วยที่อาจมชีวีติอยู่ได้เพยีง

ไม่กี่เดอืนตามที่กาจพลรบัรู้มา นั่นท�าให้เขานบัถอืความเป็นผู้น�าของท่านที่

ไม่ต้องการให้เกดิผลกระทบต่อขวญัก�าลงัใจพนกังานในองค์กร

ประธานใหญ่กล่าวชื่นชมการท�างานหนกัของทุกฝ่ายตลอดปี พร้อม

ทั้งได้แสดงวิสัยทัศน์และพันธกิจส�าคัญของบริษัทหลักทรัพย์อนิกนันท์ 

ว่าจะเตบิโตต่อไปในทศิทางใด

“ที่ผ่านมาเรามุ่งเน้นผลประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น พนกังาน และลูกค้า

ทุกคนเป็นหลกัอยู่แล้ว แต่ไตรมาสแรกของปีหน้า เราได้วางแนวทางขยาย

การด�าเนินกิจการเป็นบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ และคาดว่าจะเปิดให้

ประชาชนได้ร่วมทุนกบัอนกินนัท์ในไตรมาสที่สองของปีหน้า
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“สิ่งส�าคัญที่ผมต้องการเน้นย�้ากับทุกคนในที่นี้ก็คือความเชื่อใจ  

อนิกนันท์เติบโตมาได้มั่นคงจนถึงทุกวันนี้ก็เพราะความเชื่อมั่นเชื่อใจที่ทั้ง 

ผูถ้อืหุน้ กรรมการบรหิาร พนกังาน หรอืแม้แต่ลกูค้ามใีห้แก่เรา ไม่ใช่แค่

วสิยัทศัน์ของผมคนเดยีว ผมขอให้พวกเรารกัษาความไวว้างใจนั้น และจง

เชื่อมั่นในกันและกัน อนิกนันท์จะเติบโตต่อไปได้ด้วยความร่วมมือร่วมใจ

ของทุกๆ คน ขอบคุณ”

เสียงปรบมือเกรียวกราวดังก้องห้องจัดเลี้ยง ก่อนที่พิธีกรจะเชิญ 

ผู้บรหิารและคณะกรรมการทั้งหมดขึ้นไปถ่ายภาพร่วมกนับนเวท ีกาจพล

ลกุยนืพร้อมกบัตดิกระดมุสทู แล้วก้าวขึ้นไปบนเวทเีป็นคนแรกอย่างได้รบั

เกยีรตจิากคณะกรรมการ

ในบรรดาสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีมากด้วยอาวุโส ผู้บริหารหนุ่ม

โดดเด่นด้วยรูปลักษณ์กว่าใคร สายตาของหญิงสาวสองคนจากโต๊ะแขก

ส�าคญัจบัจ้องไปที่เขาด้วยความชื่นชม มรีอยยิ้มอ่อนแต่งแต้มใบหน้าหญงิ

สาวคนหนึ่ง ขณะที่อกีคนดูจะตกตะลงึราวกบัต้องมนตร์

ถงึแสงไฟบนเวทจีะสว่างกว่าเบื้องล่าง แต่กาจพลกไ็ม่พลาดจบัสงัเกต

สีหน้าของผู้หญิงทั้งสองที่ส�าคัญต่อเขาเท่าๆ กัน คนหนึ่งคือความมั่นคง  

อกีหนึ่งเพื่อสนองความสาแก่ใจ

หริกานต์ขอตัวจากแขกผู้ใหญ่โดยอ้างว่าจะไปเข้าห้องน�้า แต่แท้จริง
เธอเพยีงต้องการปลกีตวัจากการตอบค�าถามเรื่องซ�้าๆ และชกัอดึอดั อยาก

ท�าตวัตามสบายเหมอืนที่เป็นเตม็ท ีเมื่อเหน็ว่าระหว่างทางเดนิไปห้องน�้ามชุีด

เก้าอี้เช่นเดียวกับล็อบบีโรงแรม หญิงสาวจึงนั่งเล่นที่ระเบียงทางเดินนั้น

พลางตอบข้อความเพื่อนซึ่งส่งมาแซว็รวัๆ ตั้งแต่เธอบอกพวกเขาวา่คนืนี้จะ

ออกมางานเลี้ยงกบัคุณตา

แม้ต่อหน้าผู้คน หริกานต์จะวางตัวดี สุภาพเรียบร้อย และยังคง

ความสดใสในแบบของเธอ แต่ยามอยู่ล�าพงัที่ไม่มสีายตาผู้คนจบัจ้อง เธอ
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จะกลายเป็นหญิงสาวผู้รักความสนุกสนานและมีอารมณ์ขันล้นเหลือ เธอ

พดูคยุวดิโีอคอลกบัเพื่อนพลางเดนิหามมุถ่ายภาพอวดความงามแก่เพื่อนๆ 

“โกยตั้งแต่เซลลูไลต์ต้นขาเลยใช่ไหม ถงึได้เซยีะขนาดนี้” คุณธรรม

แซว็อย่างคะนองปาก

“ไอ้ไก่ ไอ้ชั่ว โกยตั้งแต่ตาตุ่มต่างหากย่ะ”

ค�าตอบของเธอเรยีกเสยีงหวัเราะร่วนจากเพื่อนแฝดอย่างคุณธรรม

และธรรมคุณ รวมทั้งญาดา เพื่อนสาวอกีคน

แต่แล้วขณะที่ก�าลงัจะหามมุถ่ายใหม่ หรกิานต์กห็นัไปชนเข้ากบัใคร

บางคนจนโทรศพัท์แทบหลุดจากมอื

“อุ๊ย คุณก้าน ขอโทษค่ะ”

เธอกลับมาส�ารวมกิริยาทันทีที่เห็นว่าใครคือผู้เคราะห์ร้ายคนนั้น 

ก่อนจะกระซิบขอวางสายกับเพื่อนๆ ที่พากันส่งเสียงถามด้วยความตกอก

ตกใจ แล้วจงึเงยหน้ายิ้มแห้งอย่างลุแก่โทษให้เขาอกีครั้งหนึ่ง

“ท่านประธานก�าลงัจะกลบั ผมอาสามาตามคุณ”

“ค่ะ ขอบคุณนะคะ”

รอยยิ้มค่อยๆ เลอืนหายเมื่ออกีฝ่ายไม่ได้ตอบไมตรมีาเช่นเดยีวกนั 

หรกิานต์รีๆ  รอๆ ให้เขาเดนิน�าไป เพราะร่างสงูยนืบงัเธอกบัเสาจนแทบไม่มี

ทางผ่าน ทว่าผู้บรหิารหนุ่มกลบัยนืจ้องเธออยู่อย่างนั้น ดวงตาคมเข้มของ

เขาหรี่ลงเลก็น้อยราวกบัไม่พอใจบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่พดู ท�าเพยีงใช้สายตา

ส่งประกายร้อนลามเลยีทั่วใบหน้าของผู้ที่ถูกจ้องมอง

เขาไม่ได้แตะต้องตวัเธอ สองมอืยงัคงล้วงกระเป๋ากางเกงและยนืห่าง

จากเธอราวครึ่งเมตร แต่กท็�าให้กายสาวสั่นสะท้านขึ้นมาเช่นเดยีวกบัหวัใจ

ซึ่งวบูไหวในอก หนาวเสยียิ่งกว่ายนือยูบ่นยอดดอย ขณะเดยีวกนักร้็อนรุ่ม

พานจะเป็นลม

“หอมขอตวัก่อนนะคะ” เธอกลั้นใจเอ่ยพลางพนมมอืไหว้เขา ถอืว่า

ลาเสยีตรงนั้นเลย
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คล้อยหลงัร่างบางไปแล้ว กาจพลนกึอยากเหวี่ยงขาเตะอะไรสกัอย่าง

เพื่อระบายความหงดุหงดิ เขาไม่รูห้รอกว่าเธอกบัเพื่อนคยุอะไรกนั แต่จาก

ประโยคโต้ตอบที่ได้ยินท�าให้นึกรู้ทันทีว่าเจ้าหล่อนพูดจาทะลึ่งทะเล้นกับ

ปลายสายที่เขาเหน็แวบๆ ว่าเป็นผู้ชาย ความสนทิสนมเช่นนั้นเกนิขอบเขต

ที่เขารบัได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเธออยูใ่นสถานะภรรยาแต่ในนามของเขา

แล้วดูเถอะ พอเห็นเขาก็กลับวางตัวสุภาพประหนึ่งเขาเป็นคุณครู 

จอมเข้มงวดหรอืญาตผิูใ้หญ่ฝ่ายไหนของเธอ ถงึเธอจะเป็นภรรยาแต่ในนาม

พ่วงด้วยสญัญาก�ากบั แต่เขาไม่ว่าหรอกนะหากหรกิานต์จะ ‘กล้า’ กบัเขา...

เหมอืนที่เธอกล้ากบัเพื่อนของเธอ

เออนะ นี่มนัเรื่องอะไรกนัที่จู่ๆ เขากพ็ลอยหวัเสยีกบัการท�าตวัเป็น

เดก็ดขีองเธอ เขาไม่ได้อยากเอน็ดเูธอเหมอืนใครต่อใคร และไม่ต้องการให้

เธอมาเคารพนบนอบ เขาอยากรูส้กึเท่าเทยีมกบัหญงิสาวเช่นที่ปรารถนาจะ

เทียบชั้นคนในสังคม แต่ดูท่าว่าแทนที่จะถีบตัวให้สูงขึ้นไป เขาคงต้องลด

ช่องว่างเข้าหาคุณหนูตดิดนิอย่างเธอ

เพียงครึ่งวันให้หลังงานเลี้ยง ข้อมูลเกี่ยวกับบุตรสาวของคุณหญิง
เสาวลักษณ์รอพร้อมอยู ่ในกล่องขาเข้าอีเมลส่วนตัวของกาจพลแล้ว

เรยีบร้อย

เรื่องราวเกี่ยวกับสราญชินีไม่ได้แปลกใหม่ไปจากที่เขารับรู้ผ่านสื่อ

และวงสังคมเลย เธอเป็นลูกสาวคนเล็กของคุณหญิงเสาวลักษณ์ มีพี่ชาย

หนึ่งคน เรยีกวา่สราญชนิคีอืเซเลบรติคีนหนึ่งกว็า่ได้ เพื่อนๆ ที่คบหาหรอื

ท�าธรุกจิด้วยล้วนเป็นคนมชีื่อเสยีงทางใดทางหนึ่ง และเธอยงัโสด หลกัฐาน

จากนิตยสารที่เจ้าหล่อนเคยให้สัมภาษณ์บอกว่าหญิงสาวมีชายในฝันที่อายุ

มากกว่า ฉลาด และควบคุมเธอได้

กาจพลกระตุกยิ้มมุมปาก เขาหยิบโทรศัพท์มือถือส�ารองในลิ้นชัก

ขึ้นมากดหมายเลขตามที่ได้รบัข้อมูลมา รออยู่ครู่หนึ่งจงึมเีสยีงคนรบัสาย
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เหมอืนสาวประเภทสอง ดทีี่ข้อมลูบอกไว้ก่อนแล้ววา่คนคนนั้นคอืผูจ้ดัการ

ส่วนตวัและเป็นเพื่อนสนทิของเธอ

“ขอสายคุณสราญชนิ ีจากกาจพล” เขาเอ่ยสั้นกระชบั

“กาจพลไหน”

“บอกเพื่อนคุณ เขารู้”

ชายหนุ่มวางสาย เขาหมุนเก้าอี้ในห้องท�างานที่บ้านไปยังหน้าจอ 

โทรทศัน์แอลอดีบีนผนงัซึ่งก�าลงัฉายเทปบนัทกึภาพการแข่งขนักอล์ฟ เคาะ

นิ้วลงกบัโต๊ะเป็นจงัหวะสม�่าเสมอตามเขม็วนิาท ีไม่กี่ครั้งกม็สีายเรยีกเข้ามา

จากอกีเลขหมายหนึ่ง

“สวสัดคีรบั คุณสราญชนิ”ี

“คณุกาจพล ได้เบอร์นมีาจากไหนคะนี่” เสยีงหวานสั่นพลิ้วเลก็น้อย 

ให้คนฟังจบักระแสความตื่นเต้นแปลกใจได้ว่าเป็นของจรงิ

“ไม่ส�าคญัเท่ากบัธุระที่ผมต้องโทร. หาคุณหรอกครบั ผมเพิ่งทราบ

จากลกูน้องว่าเขาบงัเอญิท�าเครื่องดื่มหกรดคณุในงานเลี้ยง หากไม่เป็นการ

รบกวนจนเกนิไป บ่ายนี้ผมจะส่งดอกไม้และการ์ดเพื่อขอโทษเรื่องอบุตัเิหตุ

ที่เกดิขึ้นเมื่อคนื”

“คุณบอกเองนี่คะว่าเป็นอุบตัเิหตุ นไีม่ถอืหรอกค่ะ ถอืมากกก็ลวัจะ

นิ้วลอ็กเปล่าๆ”

กาจพลหัวเราะกังวานรับมุกเจ้าหล่อน แต่อันที่จริงเขานึกขันคนที่

บอกว่าไม่ถอื ทั้งที่ท่าทางที่เหน็เมื่อคนืออกจะกระฟัดกระเฟียดทเีดยีว

“ถ้าอย่างนั้นเป็นมื้อเย็นสักมื้อดีไหมครับ ถ้าคุณสราญชินีไม่ติดใจ

แล้วจรงิๆ”

“แหม แบบนี้นจีะปฏเิสธได้ยงัไงบ้างคะนี่”

“กอ็ย่าปฏเิสธ...” เขาเอ่ยเสยีงนุม่ “สองทุม่เจอกนัที่คลบัโรงแรมเดมิ

นะครบั ผมเหน็ป้ายว่ามนีกัร้องแนวโซลจากต่างประเทศมาแสดง”

“ค่ะ แล้วเจอกนั”
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ผู้บรหิารหนุม่เอนกายพงิพนกัพลางผ่อนลมหายใจยาว เท่านี้เขากไ็ด้

รูแ้ล้ววา่บตุรสาวของคณุหญงิเสาวลกัษณ์มไิด้ถอืตวัอย่างคนเป็นแม่ แต่จะ

ใฝ่ต�่าอย่างที่แม่เจ้าหล่อนเกรงว่าลกูจะสมสูก่บัคนไม่มหีวันอนปลายเท้าด้วย

ไหม อกีไม่นานหรอก...จะได้รู้กนั

กาจพลไม่รบี นี่เป็นแค่เกมฆ่าเวลาเพื่อความสนกุและลบความกดดนั

ในใจเท่านั้น ไหนเลยจะส�าคญัเท่าหน้าที่อนัหมายถงึความมั่นคง

ทว่าสราญชนิไีม่ได้มาเล่นๆ ตั้งแต่รู้ว่าผู้บรหิารหนุ่มที่เธอประทบัใจ
ในรูปลกัษณ์โทรศพัท์มา เธอแทบจะกรี๊ดลั่นห้อง และเมื่อวางสายจากเขา 

หญงิสาวกก็รดีร้องเพื่อระบายความปั่นป่วนในใจออกมาจรงิๆ

ท�าไมเธอจะไม่รูว่้ากาจพลทอดไมตรใีห้ตน นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่มผู้ีชาย

เข้าหาตนเสยีหน่อย แต่เป็นครั้งที่สราญชนิดีใีจและพงึพอใจที่สดุ แค่นกึถงึ

ใบหน้าหล่อเหลือร้าย ทั้งเข้มทั้งคมผิดจากภาพลักษณ์ผู ้บริหารหรือ 

ลูกหลานคนรวยที่เธอเหน็เจนตา หวัใจกแ็ล่นไปสยบราบคาบเสยีแล้ว แม้

ตอนที่เธอถามแม่เรื่องเขา ท่านจะบอกว่าเขาไม่มหีวันอนปลายเท้า แต่ใคร

จะสนกนั สนแต่ที่หลบันอนกพ็อ

หญิงสาวสลัดความคิดซุกซนทิ้งเมื่อเห็นบุรุษในห้วงคะนึงยืนรออยู่

หน้าทางเข้าโรงแรม แค่ยนืเฉยๆ ยงัมมีาดแลดูสง่า เขารูปร่างสูงเพรยีวก็

จรงิ แต่อกเสื้อตงึและพอดตีวัท�าให้นกึต่อไปถงึร่างกายที่ซุกซ่อนอยู่ข้างใน

ทันทีที่สราญชินีก้าวลงจากรถและส่งกุญแจให้พนักงานบริการจอด

รถ ผู้บรหิารหนุ่มกส็บืเท้ามาหา เขากางท่อนแขนเลก็น้อยให้เธอแตะขณะ

ขึ้นบนัได

“คุณก้านไม่น่ามายนืรอนเีลย รอที่ร้านนกีไ็ม่คดิว่าคุณไม่เป็นสุภาพ

บุรุษหรอกนะคะ”

“แต่ผมคดิ” เขาตอบเสยีงนุม่ทุม้ “หรอืถ้าคณุสราญชนิเีกรงใจ คราว

หน้าคงต้องแก้ปัญหาด้วยการที่ผมไปรบัคุณ”



40  l  ต ะ วั น ข้ า ง แ ร ม

“ใช่ค่ะ นเีกรงใจ” เอ่ยพลางแย้มยิ้มสื่อความนยั “แล้วกเ็รยีกแค่นี

เถอะค่ะ นถีอืว่าเรารู้จกักนัแล้วนะ ใช่ไหมคะคุณก้าน”

กาจพลยิ้มรบับางๆ แล้วผายมอืให้สุภาพสตรกี้าวเข้าไปในคลบับาร์

สุดหรู กึ่งกลางของสถานที่แห่งนั้นเป็นเสาต้นกลมซึ่งดัดแปลงเป็นชั้นวาง

เครื่องดื่มแอลกอฮอล์หลากหลายยี่ห้อและประเภท ไฟสีนวลส่องกระทบ

ขวดแก้วสะท้อนประกายละลานตา ล้อมรอบด้วยเคาน์เตอร์พนกังาน

โต๊ะที่เขาจองไว้อยูไ่ม่ห่างจากเวทเีตี้ยๆ นกั แต่กพ็อให้ความรูส้กึเป็น

ส่วนตวั ยงัไม่ถงึเวลาที่นกัร้องจะขึ้นขบักล่อม เขาและเธอจงึสั่งอาหารและ

เครื่องดื่มราคาสูงลิ่วมาละเลยีดดื่มด�่า

“คุณมาที่นี่บ่อยไหมคะ”

“แค่ครั้งเดียว อันที่จริงผมชอบขับรถเล่น ออกไปสูดอากาศต่าง

จงัหวดัมากกว่า”

“เมื่อก่อนนกีช็อบค่ะ แต่เสยีดาย คณุแม่ขายบ้านตากอากาศที่หวัหนิ

ไปแล้ว ยิ่งเดี๋ยวนี้ทั้งโรงแรมและคอนโดมเินยีมผดุขึ้นมาก ชกัหาความสงบ

ไม่เจอแล้วสคิะ”

“ผมมทีี่พกัที่เขาใหญ่ เป็นรสีอร์ตกึ่งบ้านพกัส่วนตวั รบัรองความสงบ

และเป็นส่วนตวัครบั ถ้าคุณนสีนใจบอกผมได้เสมอ”

“นชีกัสนใจซะแล้วค่ะ ยิ่งใกล้เข้าหน้าหนาวแบบนี้อากาศดแีน่ๆ”

“ครับ ดีมาก” ชายหนุ่มจงใจทอดหางเสียงแผ่วพลิ้ว ตรงข้ามกับ 

แววตาเข้มจดัที่มองสบเธอ

นกัร้องสาวผวิสอีอกมาปรากฏตวับนเวทพีลางกล่าวทกัทาย สราญชนิี

ต้องเอี้ยวกายมองจากโซฟาอย่างไม่สะดวกสบายนกั เธอกระเถบิตวัหามุม

ถนัดไปตามโซฟาโค้ง ก่อนที่แผ่นหลังจะปะทะเข้ากับอกแกร่งราวไม่ตั้งใจ 

เธอท�าท่าจะขยบัถอย แต่กาจพลขดัขึ้นเสยีก่อน

“นั่งดูตรงนี้สะดวกกว่า”

เขาพาดแขนกบัพนกัโซฟาพลางยกขาไขว่ห้าง ท่าทางสบายดั่งค�าเชญิ
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ชวน หญงิสาวโน้มตวัหยบิแก้วไวน์มาชนกบัผู้บรหิารหนุ่ม ก่อนจะเอนพงิ

พนกันุ่มซึ่งท่อนแขนเรยีวพาดอยู่เหมอืนโอบเธอกลายๆ

“I keep on fallin’ in and out of love with you

Sometimes I love ya, sometimes you make me blue

Sometimes I feel good, at times I feel used

Lovin’ you darlin’, makes me so confused” ๑

เสยีงขบัร้องสื่ออารมณ์ช่วยเพิ่มความโรแมนตกิอบอวลไปทกุอณขูอง

คลบัแห่งนี้ สราญชนินีั่งองิอกแกร่งตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ ขณะที่มอืของเขาวาง

อยู่บนลาดไหล่เนยีนสล้างของเธอ

๑ เพลง “Fallin’ ” ของ Alicia Keys



๓

ก�าหนดออกเดนิทางของประธานใหญ่มขีึ้นหลงังานเลี้ยงบรษิทัราว
สองสปัดาห์ วษิณจุะเดนิทางไปท่องเที่ยวพกัผ่อนที่ประเทศญี่ปุน่เป็นที่แรก 

ก่อนเดนิทางไปฮ่องกงและยุโรปเป็นล�าดบัต่อไป

ผู้สูงวัยยินยอมให้หลานสาวเดินทางไปญี่ปุ่นด้วยกันหลังถูกอีกฝ่าย

รบเร้าอย่างหนัก ที่นั่น...สองตาหลานใช้ชีวิตอยู่ตามล�าพังในเรียวกังเล็กๆ 

บางวนัออกท่องเที่ยว แต่ส่วนมากทั้งสองเพยีงแต่เดนิเล่นในหมูบ้่านอนัเงยีบ

สงบ บ้างเดนิไปชมทะเลสาบซึ่งอยูไ่ม่ไกล ชวีติอนัเรยีบง่าย สมถะ และไม่มี

เรื่องรบกวนจติใจท�าให้ผูป่้วยดแูขง็แรงผดิจากวนัออกเดนิทาง จนหลานสาว

ใจชื้นขึ้นมา

ถึงอย่างนั้นวิษณุปฏิเสธเด็ดขาดที่จะให้หลานรักติดตามไปดูแลที่

ฮ่องกง หรกิานต์น�้าตาตกเมื่อต้องส่งท่านขึ้นเครื่องบนิไปฮ่องกง แม้จะรู้ว่า

คุณตานดัหมายกบันติธิรที่นั่นกต็าม ส่วนเธอต้องเดนิทางกลบัไทย

“คณุตาสญัญากบัหอมได้ไหมคะว่า ถ้าได้เดนิทางไปทุกที่ที่ตั้งใจแล้ว

จะกลับไปรักษา” เมื่อใกล้ถึงเวลาแยกจาก คนอ่อนไหวก็ไม่วายอ้อนวอน
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เสยีงเครอื 

วษิณุลูบหลงัหลาน ดวงตาซึ่งมองตรงไปเบื้องหน้าวูบไหวเช่นกนั

“ตาสญัญา”

ประโยคสั้นๆ เรียกน�้าตาแห่งความดีใจและโล่งใจให้ร่วงเผาะ เธอ

แยกจากท่านด้วยความหวงัว่าจะได้ใช้เวลาในอนาคตข้างหน้าร่วมกนั

หญงิสาวไม่ได้บอกให้ใครมารบัที่สนามบนิ ทว่าทนัททีี่ก้าวออกจาก

ประตูผู้โดยสารขาเข้า ความเศร้าหมองกพ็ลนักระจดักระจาย แปรเปลี่ยน

เป็นความตกตะลึงทันทีที่เห็นเจ้าของใบหน้าซึ่งเริ่มเคยคุ้นยืนอยู่บริเวณ

ทางออก ร่างสูงสวมเสื้อโปโลแขนสั้น สอดชายไว้ในกางเกงยนี เธอไม่เคย

เห็นกาจพลในชุดล�าลองมาก่อนจึงเผลอยิ้มออกมา เป็นจังหวะเดียวกับที่

สายตาคมปลาบหลงัเลนส์มองสบเข้าพอดี

ไม่หรอก แค่บงัเอญิ เขาคงไม่ได้มารอรบัเธอกระมงั แต่แม้จะบอก

ตัวเองเช่นนั้นเพื่อข่มกลั้นหัวใจที่เต้นผิดจังหวะ ความจริงก็ปรากฏเมื่อ 

ร่างสูงเดนิตรงมาหาเธอ

“อ่า...คณุก้านมารอหอมหรอืคะ ใครเป็นคนบอกเที่ยวบนิคะนี่” เอ่ย

พลางท�าท่าเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟันตดิตลก

“คุณนิติ” เขาเฉลยง่ายๆ พร้อมกับหรี่ตาเป็นเชิงท้าทายว่าเธอจะ

จดัการอกีฝ่ายอย่างไร แต่หญงิสาวเพยีงหวัเราะแหะ “ขอกระเป๋าคุณด้วย”

หริกานต์ยอมให้เขาท�าหน้าที่สุภาพบุรุษด้วยการจ�าใจส่งกระเป๋า 

เดินทางให้ เธอไม่กล้าดื้อดึงกับเขา กลัวจะถูกมองด้วยสายตาต�าหนิซึ่งพา

ให้ใจสั่นหววิเหมอืนครั้งสุดท้ายที่พบกนั

ขณะที่กาจพลโทรศัพท์ถึงใครบางคน เธอก็ลอบมองสันกรามซึ่งมี

เคราขึ้นครึ้ม เช่นเดยีวกบัเรยีวหนวดเหนอืรมิฝีปาก ราวกบัเขาไม่โกนหนวด

เคราระหวา่งวนัหยุดสุดสปัดาห์ เออนะ ท่าจะบ้า เธอสงัเกตและคาดเดาไป

เพื่ออะไรกนั หรกิานต์อ่อนอกอ่อนใจตวัเอง

ชายหนุ่มคุยโทรศัพท์เพียงสองค�าก็วางสาย ก่อนที่หริกานต์จะได้รู้
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ว่าผู้ที่เขาโทร. หากค็อืลูกน้องซึ่งวนรถมารอรบัพวกตนพอดบิพอดี

“นี่เจนรบ คนสนทิผม” เขาแนะน�าสั้นๆ ไม่รอให้หญงิสาวเอ่ยทกัทาย

อกีฝ่ายกแ็ตะศอกให้เธอขึ้นรถ

เจ้าของรถที่มารับเธอเดินอ้อมไปขึ้นรถอีกฝั่ง แม้ห้องโดยสารจะ

กว้างขวางและเธอเคยนั่งรถไปกับเขาล�าพังแล้ว แต่ก็ไม่ได้ลดความอึดอัด

ล�าบากใจลงไป อาจเพราะบางสิ่งบางอย่างในตวับรุษุผูน้ี้ท�าให้เธอรูส้กึวา่เขา

ไม่ใช่คนที่ชอบดูแลเอาใจใส่ใคร

“ผมมาออกรอบแถวบางนา ก่อนจะเลยมารบัคุณ”

“อ๋อ ค่ะ” หญงิสาวรบัค�าอย่างตระหนกตกใจที่เขาเอ่ยตรงกบัหวัข้อ

ที่เธอคดิพอด ี“จรงิๆ หอมกลบัเองกไ็ม่ล�าบากอะไร แต่ขอบคุณนะคะ”

“ผมยงัไม่ได้กนิอะไร แวะหาอะไรกนิก่อนแล้วกนั”

หริกานต์เบิกตามองผู้ที่รวบรัดตัดความอย่างนึกทึ่ง เขาช่างสมกับ

เป็นผูบ้รหิารเสยีจรงิๆ ถงึได้คดิว่าทกุคนต้องท�าตามค�าสั่งเขา เอ๊ะ! หรอืว่า

เมื่อกี้เขาไม่ได้สั่ง เธอหวัหมนุไปหมด ไม่เข้าใจการกระท�าของบรุษุที่เธอมอง

ว่าต่างวธิคีดิ ต่างวถิชีวีติกบัตน

“แวะร้านส้มต�าแถวพระรามเก้า” กาจพลบอกคนสนิทซึ่งรับหน้าที่

ขบัรถในวนันี้

จากที่ปฏเิสธไม่ได้กลายเป็นไม่อยากปฏเิสธ หญงิสาวที่ไปอยูต่่างแดน

กว่าสองสปัดาห์คดิถงึส้มต�าเสยียิ่งกว่าอะไร ครั้นรถจากวัร์แล่นมาจอดยงั

ร้านอาหารอีสานริมถนนพระรามเก้า เธอจึงเปิดประตูลงจากรถเองด้วย

ความเตม็ใจ

ร่างเพรียวระหงเดินเคียงกับคนตัวสูงไปยังเรือนไม้สองชั้นบนที่ดิน

โล่ง ภายในร้านมทีั้งส่วนที่เป็นห้องปรบัอากาศและด้านนอกซึ่งแวดล้อมด้วย

ต้นไม้ร่มรื่น เมื่อพนกังานถามแขกคูล่่าสดุที่มาถงึ กาจพลจงึผนิมองคนข้าง

กายเพื่อยกการตดัสนิใจให้เธอ

“ข้างนอกดกีว่าค่ะ” ตอบพนกังานแล้วกห็นัมาเอ่ยเสยีงเบากบัชายหนุม่ 
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“หอมว่าข้างนอกบรรยากาศด ีอ้อ ว่าแต่คุณก้านกนิปลาร้าหรอืเปล่าคะ”

ดวงตาคมปลาบตวัดมองทันควัน หริกานต์นึกได้ว่าเธอเผลอท�าตัว

เป็นกนัเองเกนิไปกส็ายเสยีแล้ว

“ผมกินได้หมด” เขาพึมพ�าตอบเบาพอกัน แล้วจึงท�าทีมองต้นไม้

ระหว่างทางเดนิ

หญิงสาวอมยิ้มเอ็นดูคนฟอร์มจัด แค่เพียงประโยคนั้นช่องว่าง

ระหว่างกนักด็ูจะย่นระยะเข้ามามากทเีดยีว และการได้เหน็ใครผ่อนคลาย

กไ็ม่น่าพอใจเท่าผู้ชายที่ท�างานหนกั สหีน้าและแววตาไร้ความสุขคนนี้

โต๊ะไม้มีพนักพิงให้ความรู้สึกเหมือนกินข้าวอยู่ในสนามหน้าบ้าน

มากกว่าร้านอาหาร ทนัททีี่หย่อนกายนั่ง คนไม่หวิกจ็ดัการสั่งอาหารโดยที่

ยงัไม่ได้เปิดเมนู

“เราชวนคุณเจนรบมากนิด้วยดไีหมคะ”

กาจพลก�าลงัจะอ้าปากปฏเิสธ แต่เมื่อฉกุคดิได้ว่าสตรตีรงหน้ามนีสิยั

ใจคอแตกต่างจากคนในสงัคมเดยีวกบัเธอ และเพื่อลดช่องว่างระหว่างเขา

กบัเธอ ชายหนุ่มจงึสวมบทบาทเป็นเจ้านายผู้มนี�้าใจต่อลูกน้อง เขาต่อสาย

ตามมอืขวาของตน

“ตอนแรกก็ไม่หิว แต่เห็นเมนูแล้วหน้ามืดสั่งมาเยอะเลย หอมขอ

เลี้ยงขอบคุณที่คุณก้านอุตส่าห์ไปรบัถงึสนามบนินะคะ”

ได้คบืจะเอาศอก...กาจพลข่มความไม่สบอารมณ์ไว้

“คงไม่ได้”

“หอมขอเถอะค่ะ เราเป็นคนรูจ้กักนัแล้ว หอมไม่อยากให้คณุก้านถอื

อะไรมากมาย” เธอเอ่ยจากใจจรงิก่อนจะนกึขึ้นได้ “อา่...แต่วา่ถ้าคณุไม่นบั

หอมเป็นคนรู้จกักอ็กีเรื่องหนึ่ง”

“มื้อนี้ไม่ได้” เขายนืยนัค�าเดมิ แต่ประโยคต่อมาอ่อนลง “คราวหน้า

แล้วกนั ไว้คุณเลี้ยงผมแค่คนเดยีว”

หรกิานต์งุนงงในคราแรก แต่เมื่อมองไปเหน็ชายหนุม่ผมสั้นสกนิเฮด 
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กา้วตรงมา เธอกเ็ข้าใจค�าตอบเมื่อครูน่ี้ทนัท ีเอาเถอะ อย่างนอ้ยเขากไ็มไ่ด้

ถือตัวว่าเป็นผู้ปกครองของเธอดังที่คิด เพราะถ้าเป็นอย่างนั้นเธอคงไม่มี

ความสุข ไม่กล้าปรกึษาหารอืเขาอย่างที่คุณตาฝากฝังเป็นแน่

อาหารที่สั่งกว่าสิบอย่างทยอยมาในเวลาไล่เลี่ยกัน นอกจากนี้ 

ยงัมเีบยีร์ที่ผู้บรหิารหนุม่สั่งกบัน�้าอดัลมส�าหรบัหญงิสาวและผูท้ี่ต้องขบัรถ 

หรกิานต์ก�าลงัจะเอื้อมไปคบีน�้าแขง็ใส่แก้ว แต่ถกูเจนรบแย่งหน้าที่เสยีก่อน

“ผมจดัการเองครบั”

ท่าทางตระหนกของอกีฝ่ายส่งผลให้หญงิสาวขมวดคิ้วมุน่โดยไม่รู้ตวั 

อดคดิไม่ได้ว่าเจ้านายเขาคงจะเข้มงวดไม่น้อย ซึ่งกค็งไม่แปลกไปจากตวัตน

ของกาจพลที่เธอได้ประสบมา ถึงอย่างนั้นเธอก็ขอเป็นตัวของตัวเองด้วย

การรนิน�้าอดัลมใส่แก้วทั้งสองใบ ไวกว่าที่เจนรบจะทนัห้ามอกี

เจ้านายกบัลกูน้องสบตากนัอตัโนมตั ิมอืขวาคนสนทิมองราวกบัฟ้อง

ว่าไม่ใช่ความผิดของเขา ขณะที่ดวงตาคมกริบหรี่มองอย่างคาดโทษว่า 

ต่อไปอย่าได้หวงัจะมคีนให้ท้ายอย่างนี้อกี

“ขอบคุณนะคะที่ไปรบัและมาส่ง แถมยงัเลี้ยงอาหารอร่อยๆ ด้วย” 
หรกิานต์เอ่ยพร้อมกบักระพุม่มอืไหว้หลงัลงจากรถ “คณุก้านคงกลวัว่าหอม

จะคดิมากเรื่องคุณตา หรอืไม่คุณตากค็งแอบบอกคุณใช่ไหมคะ”

กาจพลตะลงึงนัเมื่อถูกรูเ้ท่าทนัโดยไม่มทีท่ีาว่าเจ้าหลอ่นจะฉกุคดิได้

มาก่อน เขาเสหลบตาพลางถอนหายใจยาว รูส้กึเสยีหน้าที่ถกูรู้ทนัยงัไม่เท่า

เจ็บใจตัวเอง เขาประมาทที่คิดว่าเธอไม่ฉลาดเท่าใดนัก แต่ได้รู้แล้วว่าเขา

มองเธอฉาบฉวยไป

“ใช่ ผมไม่อยากให้คุณคดิมาก” เขาจ�าต้องยอมรบั “เป็นความตั้งใจ

ของผมเอง ไม่ใช่ด้วยค�าสั่งของท่านประธาน”

นี่อย่างไร สิ่งที่สามารถท�าให้เขามอีทิธพิลต่อเธอกค็อืความจรงิ ค�า

สารภาพนั้นเรยีกรอยเลอืดฝาดบนใบหน้าสาว ชายหนุ่มยิ้มย่องเมื่อค้นพบ
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อาวุธเดด็ที่จะต่อกรกบัผู้หญงิคนนี้

“ช่วงวนัหยุดปีใหม่ผมจะบนิไปฮ่องกง เราไปด้วยกนัดไีหม”

“ไม่ถึงสองอาทิตย์...” หญิงสาวเอ่ยพร้อมแย้มยิ้ม ดวงตาสุกสกาว 

“ดเีลยค่ะ หอมก�าลงัคดิว่าจะไปหาคณุตาเมื่อไรด ีไม่ให้โดนไล่กลบัมาเพราะ

ว่าเกาะตดิท่านแจ”

กาจพลเผลอยิ้มตาม ก่อนก้อนเนื้อในอกจะกระตุกเสยีศูนย์ราวกบั

คนท�าผดิถกูจบัได้ เมื่อหางตาเหลอืบเหน็สาวใช้ยิ้มกริ่มขณะมองมาที่เขากบั

คุณหนูของบ้าน

ชายหนุ ่มขอตัวกลับ ขืนอยู ่นานกว่านั้นเขาอาจท�าให้หริกานต์

หวาดระแวงความรู้สกึของตน เขายงัต้องการให้เธอสบัสน ครุ่นคดิถงึเขา 

มากกว่าแสดงออกอย่างโจ่งแจ้งให้เธอรบัรูค้วามรูส้กึ เขาไม่คดิเกาะเธอหรอื

เป็นหนูตกถังข้าวสาร แต่ก็ยอมไม่ได้หากหญิงสาวมีคนรักเข้าจริงๆ ไม่

พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ที่เขาต้องการ

ความมั่นคง

กาจพลอาจเป็นปริศนาส�าหรับสุภาพสตรีคนหนึ่ง แต่กับผู้หญิง 
อีกคน...เขาท�าตัวเป็นโจทย์ที่อ่านง่าย และสราญชินีก็เป็นค�าตอบที่ลงตัว 

ของเขาเช่นกนั

ผู้บริหารหนุ่มอารมณ์ดีเป็นพิเศษหลังการประชุมบอร์ดบริหารช่วง

บ่ายเสรจ็สิ้น เขาก้าวเดนิอย่างองอาจผ่านคุณหญงิเสาวลกัษณ์ หยิ่งผยอง

อย่างที่รู้ว่าต้องถูกน�าไปพูดลับหลัง ช่วยไม่ได้นี่นะ ก็ถ้วยรางวัลประกาศ

ชยัชนะต่อค�าดูถูกของคุณหญงินอนรออยู่ที่บ้านเขานั่นเอง

เกมที่คดิว่าจะยาก...กลบักลายเป็นเกมคลายเครยีดง่ายๆ แก้เบื่อดี

อยู่หรอก ทนัททีี่จดัการงานแล้วเรยีบร้อย กาจพลกต็รงกลบัแมนชนัสี่ชั้น

ของตนเพื่อเตรยีมตวัออกเดนิทางไปค้างที่เขาใหญ่ในวนัหยุดสุดสปัดาห์

สราญชนิรีอเขาอยู่ที่โถงทางเดนิเชื่อมกบัโรงจอดรถชั้นใต้ดนิ ร่างบาง
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ในชุดเดรสผ้าก�ามะหยี่สีเลือดนกยกแขนขึ้นโอบคอเขาพร้อมกับโน้ม

ท้ายทอยเขาลงมา เมื่อเจ้าหล่อนไม่เกรงสายตาเจนรบ มหีรอืเขาจะเกรง มอื

หนารั้งเอวคอดมาแนบชดิขณะตะโบมจูบ อกีมอืกโ็ยนเสื้อสูทให้ลูกน้องน�า

ไปเกบ็

“จดักระเป๋าหรอืยงัครบั”

“ค่ะ...” เสียงหวานสั่นพร่า ดวงตาพร่าพรายด้วยความกระสัน

ต้องการ

“เดี๋ยวผมขึ้นไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน”

กาจพลทาบนิ้วมือกับเครื่องสแกน ครั้นประตูลิฟต์เปิดออก หญิง

สาวกล็อบถอนหายใจอย่างแสนเสยีดาย แต่เธอไม่คดิจะรบเร้าขอเขาขึ้นไป 

เธอเคยถามกึ่งยั่วเย้าเจ้าของบ้านครั้งหนึ่งว่าเขาซกุซ่อนอะไรไว้ชั้นบนสดุของ

บ้าน แต่เมื่อรูว่้าเป็นห้องนอนใหญ่จงึเลกิสนใจ ใครจะสน...ตราบเท่าที่มเีขา

นอนแนบกาย...ห้องใดกไ็ม่ส�าคญั

ชายหนุม่ใช้เวลาผลดัเปลี่ยนเสื้อผ้าไม่นาน ทว่ากต้็องเลกิคิ้วแปลกใจ

เมื่อเหน็เจนรบยนืนิ่งรอตน ทั้งที่กระเป๋าสะพายยี่ห้อหรูวางอยูบ่นเตยีงแล้ว

เรยีบร้อย ท่าทางเช่นนั้นบอกให้รู้ว่าอกีฝ่ายมธีุระส�าคญั

“มอีะไร” เขาถามพลางยกผ้าซบัหยาดน�้าบนใบหน้า

“นายฤกษ์เพิ่งโทร. มาบอกว่าคณุน�้าหอมขบัรถออกไปนอกเมอืง มุ่ง

ไปทางสุพรรณ ตอนนี้ยงัตามอยู่ครบั”

ดวงตาคมปลาบลุกโชนราวกับสุมไฟ เขาจ�าได้ดีว่าเจ้าหล่อนมีเพื่อน

ชายคนสนทิอยู่ที่นั่นถงึสองคน สองคน...มากเกนิกว่าจะคดิไปในทางชู้สาว 

ถงึกระนั้นเขากไ็ม่ชอบใจ กว่าจะไปถงึคงเยน็ย�่า แล้วจะกลบับ้านกี่โมงกี่ยาม

กนัแม่คุณ

“ตามอย่าให้รู้ตวั เขากลบัแล้วโทร. บอกฉนัด้วย”

“ครบั”

กาจพลโยนผ้าขนหนใูส่ตะกร้า คว้ากระเป๋าสะพายบ่าแล้วลงลฟิต์มา
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หาคนรอ สราญชนิโีผเข้าควงแขนเขาทนัททีี่ยื่นมอืออกไป หนุ่มสาวก้าวลง

บนัไดเตี้ยไปยงัชั้นใต้ดนิที่ซึ่งรถสปอร์ตสบีรอนซ์ของกาจพลจอดอยู่อกีคนั

ชายหนุ่มอาจไม่ใช่คนรวยที่สุดหรือมาจากชาตติระกูลดังอย่างที่เธอ

เคยคบ แต่เรื่องรสนิยม รูปร่างหน้าตา และเซ็กซ์ เขาคือที่สุดของที่สุด 

ที่สราญชนิพีานพบมา อยู่กบัเขา...เธอลมืว่าตวัเองเป็นใคร ลมืผู้คนทั้งโลก

เลยทเีดยีว

ดงันั้นเมื่อรถเชฟโรเลตคอร์เวตต์แล่นออกนอกเมอืง คนขบักดเปิด

หลังคา หญิงสาวจึงปีนป่ายขึ้นไปนั่งบนพนักเก้าอี้ผู้โดยสารพร้อมกับกาง

แขนออกสองข้าง หวัเราะร่าราวกบัเธอคอืเจ้าของโลกนี้แต่เพยีงผู้เดยีว

ความบ้าบิ่นเล็กๆ น้อยๆ กระตุ้นสารบางอย่างให้ไหลเวียนทั่วกาย 

ทนัททีี่มาถงึบ้านพกัส่วนตวัภายในรสีอร์ตที่มบ้ีานพกัเพยีงหกหลงั หนุม่สาว

กต็ระกองกอดกนัเข้าไป ก่อนเสยีงหวัร่อต่อกระซกิจะแปรเปลี่ยนเป็นเสยีง

รญัจวนครวญคราง ประสานกบัเสยีงหรดีหริ่งเรไรที่ร้องหาคู่

เมื่อฝ่ายหญิงนอนศิโรราบอยู่ใต้ร่าง เป็นฝ่ายรองรับความรุนแรง

และท�าได้เพยีงร้องอุทธรณ์ กาจพลกอ็นุมานว่าเขาคอืผู้พชิติ ความสมหวงั

กระตุ้นให้เขายิ่งฮกึเหมิรุกไล่ ก่อนจะโห่ร้องเมื่อได้ก�าชยัในสมรภูมิ

“ก้าน...”

เสยีงครางเรยีกชื่อด้วยความสขุสมดงัมาจากผู้ที่เขาหลงนกึว่าปราชยั 

ชายหนุ่มไม่ชอบใจนักที่เจ้าหล่อนข้ามขั้นมาเรียกเขาด้วยความสนิทสนม 

คุน้เคย ทั้งที่เขาอาวโุสกว่าเธอถงึสบิปีและไม่เคยคดิมอบความส�าคญัมากไป

กว่าสถานะคู่นอน

กาจพลเบือนหน้าหนีจากมือที่ลูบไล้ตามสันกรามของตนแทนการ 

ต�าหนติรงๆ เขาเสลกุนั่งสวมกางเกงและแว่นสายตา ก่อนเจ้าของร่างเปลอืย

เปล่าจะสวมกอดแผ่นหลงั

“พักบ้างไม่เป็นหรือคะ” หญิงสาวฉอเลาะเสียงหวาน แว่วเสียง

หวัเราะในล�าคอตอบมา
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“ครัวของรีสอร์ตปิดสี่ทุ่ม ผมจะโทร. สั่งอาหาร คุณนีแต่งตัวตาม

สบาย”

สราญชินีมองตามร่างสูงที่ผละไปแล้วก็รู้สึกวาบหวาม จั๊กจี้หัวใจ 

เมื่อเพิ่งสังเกตเดี๋ยวนั้นเองว่าประตูหน้าบ้านที่พวกตนเข้ามายังคงเปิดค้าง 

เธอสวมเดรสสายเดี่ยวตวัเดมิแล้วจงึแสร้งเดนิไปปิดประตดู้วยความตกอก

ตกใจ

“ตายแล้ว ประตูยงัเปิดอยู่เลย แล้วเมื่อกี้นี้...”

ผู้ที่เพิ่งวางโทรศัพท์ไหวไหล่ง่ายๆ เขาโอบเอวเธอพาเดินผ่านประตู

หลังบ้านไปพบกับสระว่ายน�้าส่วนตัวและศาลาสี่เหลี่ยมบุเก้าอี้นวมในตัว 

ล้อมรอบบรเิวณด้วยก�าแพงไม้พุ่มหนาตา

“ได้ยนิไหม เสยีงจกัจั่น ถ้าใครได้ยนิเขาคงคดิว่าเสยีงจกัจั่นร้องหาคู่

สมสูก่นั” กาจพลยิ้มมมุปาก นยัน์ตาแพรวพราวเสมอืนถกูอกถกูใจนกัหนา 

หญงิสาวถงึกบัสะอกึ ชาวาบไปทั้งร่าง หวัใจเจบ็แปลบกบัค�าเปรยีบ

เปรยราวเธอและเขาเป็นสตัว์สมสูก่นั ไม่ใช่มนษุย์ซึ่งร่วมรกั...อย่างที่ตนคดิ

เช่นนั้นตลอดมา

ใต้ถุนบ้านไม้ชายทุ่งครึกครื้นด้วยเสียงเพื่อนพูดคุยกันอย่างออกรส 
คลอด้วยเสียงกีตาร์ที่ธรรมคุณเกาเบาๆ มีแดนเซอร์เป็นฝูงแมลงเม่าเต้น

ระบ�ารอบหลอดไฟ เหนื่อยกต็กลงในถงัรองน�้าที่สะท้อนแสงไฟซึ่งพวกมนั

คดิว่าเป็นไฟอกีดวง

หริกานต์เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในรอบสองเดือนมานี้ให้เพื่อนฟังเป็นครั้ง

แรก แม้แต่กบัญาดาเธอกย็งัไม่เคยเล่าให้ฟัง เพราะไม่อยากเล่าทางโทรศพัท์

“มันก็แปลกๆ อยู่นะ แกเก็บเรื่องใหญ่ขนาดนี้ ไม่แม้แต่แง้มบอก

เพื่อนมาตั้งสองเดอืน แล้วจู่ๆ กม็าเล่าให้ฟังวนันี้” ธรรมคุณตั้งข้อสงัเกต

“กม็นัไม่มโีอกาส”

“ไม่มีโอกาสหรือแกไม่ได้หาโอกาส จนมันคับอกคับใจละสิท่า” 



ภ า พิ ม ล  l  51

คุณธรรมต้อนเพื่อนอกีแรง

“พูดอะไร ฉนังงไปหมดแล้ว”

คู่แฝดหันไปยักคิ้วหลิ่วตาอย่างรู้กัน มันต้องมีอะไรพิเศษละน่า 

เพื่อนของพวกเขาจงึอยากเล่าอยากระบาย

“เข้าหอไปแล้วยงั” ธรรมคุณเลกิอ้อมค้อม

“เฮ้ย! บ้า” หญงิสาวปฏเิสธเสยีงหลง เรยีกเสยีงหวัเราะกงัวานจาก

เพื่อนชายสองคน “ฉนัไม่น่าเล่าให้พวกแกฟังเลย รูง้ี้บอกยุย้ดกีว่า ไอ้ลามก”

“เออ พวกข้าจะรอดตูอนแกบอกยุย้ เผลอๆ ยายนั่นจะลงดเีทลเยอะ

กว่าอกี”

หริกานต์ท�าท่าสยองขนลุกขนพอง ชักหวั่นใจตามค�าขู่ของเพื่อน

เหมอืนกนั

“คนรวยนี่ก็คิดอะไรแปลกๆ เนอะ จดทะเบียนกันแล้วยังมีเซ็น

สัญญา ถ้าผู้หญิงที่ข้ารักบอกให้ท�าอย่างนั้นคงเลิกว่ะ เหมือนอยู่บนความ

หวาดระแวง” คุณธรรมเปรย

“เหตผุลของแกมนักเ็ข้าใจได้ แต่ฉนักบัคณุก้านไม่ได้รกักนัไง มนัเป็น

เรื่องธุรกจิ”

หญงิสาวไหวไหล่อย่างไม่คดิมาก แล้วขยบันั่งขดัสมาธหิลงัตรงเมื่อ

นกึขึ้นได้ว่ามเีรื่องส�าคญัจะหารอืกบัเพื่อน

“ไก่ ไข่ ฉนัว่าจะท�าไร่นาสวนผสม ช่วงแรกอาจขอแรงพวกแกมาช่วย

ได้ไหม”

“เดี๋ยวๆ แกจะท�าสวนที่ไหน อะไร ยงัไง”

หรกิานต์เล่าถงึที่ดนิหกไร่ในเมอืงที่คุณตายกให้เธอ นั่นจุดประกาย

ความฝันตั้งแต่สมยัยงัเป็นนกัศกึษาให้เธออกีครั้งหนึ่ง เธออยากมเีรอืกสวน

ไร่นาของตวัเองเช่นเดยีวกบัเพื่อนสนทิสามคน ขณะเดยีวกนักว็าดฝันถงึการ

มพีื้นที่สเีขยีวอนัเงยีบสงบท่ามกลางตกึสูง แค่นกึภาพตามจนิตนาการ เธอ

กย็ิ้มด้วยความอิ่มใจ
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“สุดยอด! มใีครให้มากกว่าคุณตาของแกอกีไหม” คุณธรรมอ้าปาก

หวอ

“ข้ากว่็าไม่มว่ีะ ใครจะยกที่ดนิไร่ละหลายร้อยล้านให้หลานท�าไร่ท�านา 

รู้แล้วว่าแกเหมอืนใคร ไอ้หอม”

หลานสาวคุณตายืดอกรับด้วยความภาคภูมิ ความฝันที่จะท�าให้ 

คุณตาภูมใิจแล่นพล่านไปทุกอณู

“แต่มนัยากนะ พวกข้าไม่รู้สภาพดนิที่นั่น ไหนจะระบบชลประทาน 

ปลูกข้าวน่ะใช้น�้าเยอะนะเว้ย”

“ฉนัคดิไว้ว่าจะท�านาหยอดและเดนิท่อระบบน�้าพุง่เอา ใช้วธิปีลกูข้าว

เหมือนพืชผักอย่างที่เคยไปดูตัวอย่างจากปราชญ์ชาวนาอย่างไรล่ะ ฉันยัง

เกบ็ไฟล์รายงานส่งอาจารย์เรื่องนี้ไว้อยู่เลย”

“แล้วเรื่องแสงล่ะ กลางเมอืงอย่างนั้นสว่างเกนิไป ขนาดที่นาฝั่งตดิ

ถนนของบ้านพวกข้า ข้าวยงัแทบไม่ออกรวง”

“ฉันกะจะปลูกข้าวพันธุ์ไม่ไวต่อช่วงแสงก่อน หลังจากนั้นก็คงต้อง

ปรบัแก้ปัญหาไป พวกแกขู่ฉนัไม่ได้ผลหรอกน่า”

คู่แฝดพยกัพเยดิให้กนั “มนัเอาจรงิเว้ย”

“ตกลงว่าพวกแกร่วมด้วยช่วยกนันะ”

“ลุย!”

สองหนุ่มยกขวดขึ้นชนแล้วกระดกเบียร์ก้นขวดดื่มอั้กๆ หริกานต์

ส�าลกัรสเฝื่อน ถงึกระนั้นกห็วัเราะไปกบัเพื่อนที่ขบขนัคนคออ่อนอย่างเธอ

ความหม่นเศร้าซึ่งเกาะกมุจติใจยามอยูล่�าพงัค่อยๆ เลอืนหายไปนบั

แต่ได้เจอเพื่อน และเธอกต็ั้งใจว่าจะอยู่ที่นี่จนกว่าจะใกล้วนัปีใหม่ ไม่อยาก

กลับไปอยู่บ้านใหญ่ซึ่งไม่มีเจ้าของ เพราะมันรังแต่ท�าให้เธอยิ่งหวาดกลัว

ชวีติที่ไม่มคีุณตาคอยปกป้องคุ้มภยั
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“ยงัไม่กลบัครบั ยงัอยู่บ้านเพื่อน”
ผู้บรหิารหนุม่ปิดแฟ้มดงัปังทนัททีี่ได้รบัรายงานด้วยประโยคเดมิมา

สี่วนั แค่ท้องไร่ท้องนา จะขลุกอะไรนกัหนา!

“ตกลงจะไม่ไปแล้วรไึง ฮ่องกงน่ะ” กาจพลบ่นอย่างหวัเสยีจดั

“ผมไม่ทราบครบั”

“ไอ้รบ!”

เจนรบก้มหน้าหลบตา ลงว่านายขึ้น ‘ไอ้’ แล้วละก็ แปลว่าถึงจุด

เดอืดจรงิๆ เขาไม่น่ากวนบาทาไปอย่างนั้นเลย เพราะเหน็ว่าวนัสองวนันี้นาย

อารมณ์ดหีลงักลบัจากเที่ยวพกัผ่อนจงึชะล่าใจ

“แล้วจะเอายงัไงวะทนีี้ ต้องโทร. ตามแม่คุณไหม”

กาจพลคดิไม่ตกจนพาลหงดุหงดิกว่าเดมิ ยิ่งลกูน้องคนสนทิปิดปาก

เงยีบ เขากน็กึขวางจนตวาดอกีครา

“ไอ้รบ ถามไม่ได้ยนิเรอะ!”

‘ไอ้รบเอ๋ย โดนทั้งขึ้นทั้งล่อง’

ใครจะไปคดิว่านายจะปรกึษาเรื่องส่วนตวักบัเขา ยิ่งเป็นเรื่องผู้หญงิ

ด้วยแล้ว เจ้านายของเขาออกจะคิดน้อย ไม่เคยเก็บมาเป็นสาระส�าคัญใน

ชีวิต แต่กับสตรีผู้นี้...เขาเห็นนายให้ความส�าคัญแก่เจ้าหล่อนแตกต่าง 

จากทุกคน ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยอย่างการจองโต๊ะอาหาร ไปจนถึงการรับ

หญงิสาวถงึสนามบนิและพาไปกนิข้าวต่อในร้านที่นายคงไม่คดิจะย่างกรายไป

“เอ่อ บอสโทร. ไปแจ้งวนัเดนิทางดไีหมครบั ถ้าทราบแล้วคณุน�้าหอม

คงกลบัมาเตรยีมตวั”

กาจพลระบายลมหายใจอย่างโล่งอก นั่นสนิะ เรื่องง่ายๆ แค่นี้ท�าไม

เขาคดิไม่ได้ คงเพราะโทสะครอบง�าความคดิ

“อมื ขอบใจ” เขาเอ่ยราบเรยีบดงัเคย

เมื่อผูเ้ป็นนายผงกศรีษะเป็นเชงิหมดธรุะแล้ว เจนรบจงึออกจากห้อง

ท�างาน คนที่อยูล่�าพงัในห้องหยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมา แต่ยงัไม่ทนัท�าอะไร
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มากไปกว่าลังเลใจ หน้าจอสมาร์ตโฟนก็มีสายจากต่างประเทศโทร. เข้ามา

เสยีก่อน

ชายหนุ่มเลื่อนหน้าจอเพื่อรับสาย จ�าได้ว่าเป็นหมายเลขโทรศัพท์

ประจ�าห้องพกัของนติธิรที่ตดิต่อถงึเขาเมื่อสองวนัก่อน

“คณุก้าน มาพบผมที่ฮ่องกงด่วนที่สดุ เฮลคิอปเตอร์ท่านประธานตก 

พาหนูน�้าหอมมาด้วยนะ”


