
You cannot play at Chess if you are kind-hearted.

(French Proverb)

คุณไม่สามารถเล่นหมากรุกสากลได้ถ้าคุณเป็นคนใจอ่อน

“ว่าไง ยอมเซน็ไหม”
ร่างสูงใหญ่ราวกบัรูปสลกันั่งทอดสายตาออกไปนอกหน้าต่าง เพยีง

แค่ได้ยนิเสยีงประตูเปิดเขากถ็ามขึ้นราวกบัรู้ล่วงหน้าว่าผู้เข้ามาเป็นใคร 

“ยอมครับ แต่ก็โกรธมาก ขู่ว่าจะฟ้อง” ชายอีกคนซึ่งรับหน้าที่ 

‘จดัการ’ ทุกเรื่องให้พยกัหน้า

“กเ็อาส ิเราท�าทุกอย่างรดักุมดแีล้ว ถ้าคดิว่าจะชนะคดไีด้กเ็ชญิ”

ธณริศโคลงศีรษะอย่างไม่ยี่หระ ใบหน้าคมสันแทบไม่มีรอยยิ้ม  

ทุกคนรู้เพยีงว่าเขาคอืลูกชายเพยีงคนเดยีวของ ‘เดล’ เจ้าของบรษิทัดคีงิส์ 

บรษิทัเงนิทนุหนาจากอเมรกิาที่ไล่เทกโอเวอร์บรษิทัในภาคพื้นเอเชยีแปซฟิิก

เป็นว่าเล่น เมื่อซื้อได้เขากส็่งต่อให้ทมีบรหิารเข้าไป ‘โละ’ ของที่ไม่ต้องการ

บทน�ำ
หมากรุก
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ทิ้ง ปรบัปรงุระบบ ยกเครื่องภายในใหม่จนพร้อมขายต่อ ส่วนต่างของราคา

ที่ขายได้ คือก�าไรที่ท�าให้ดีคิงส์กลายเป็นบริษัทที่มีรายได้สูงติดอันดับโลก

เลยทเีดยีว

“แต่มนัอาจท�าให้หุ้นตก พอีใีนตลาดอาจจะผนัผวน เราอาจคุมเกม

ยาก”

“นายก�าลังดูถูกฉันอยู่นะเดร็ก คนอย่างฉันเดินหมากแล้วไม่เคย

พลาด”

เดรก็เป็นผู้ช่วยมอืฉกาจ ท�างานกบัธณรศิมาหลายปี และกน็านพอ 

ที่จะรู้ว่า หากเจ้านายท�าหน้าบึ้งจะตามมาด้วยอะไร ธณรศิเอาจรงิเอาจงักบั

งาน น้อยครั้งมากที่จะฉุนเฉยีว เพราะมั่นใจว่าตนควบคุมทุกอย่างได้ แต่

ถ้ามใีครกล้าท�าให้ผู้ชายคนนี้โมโหแล้วละก็ จะได้เห็นชายหนุ่มในอีกโหมด

หนึ่ง ชื่อเล่นที่เรยีกว่า ‘กรซิ’ หรอืที่เพื่อนๆ ชอบแหย่ว่า ‘กรซิล’ี กม็าจาก

หมสีนี�้าตาลขี้โมโหที่นกัเดนิป่าทุกคนต่างหวาดผวายามได้เจอนั่นเอง

ชายหนุ่มอายุแค่สามสบิห้า แต่เฉลยีวฉลาดรู้ทนัคู่ต่อสู้ทุกอย่าง เขา

เรียนจบมหาวิทยาลัยด้วยเกรดสูงลิ่ว ไหวพริบเป็นเยี่ยม แถมยังมีลูกล่อ 

ลูกชน เดลถงึได้มอบทุกอย่างให้ลูกชายดูแลและตดัสนิใจแต่เพยีงผู้เดยีว 

“ผมคงกังวลเกินไปหน่อย เอกสารทุกอย่างอยู่ในนี้ เชิญคุณกริซ

ตรวจดูก่อนนะครบั”

ธณริศช�าเลืองมองแฟ้มเอกสารอย่างไม่ค่อยใส่ใจนัก เขาเลื่อนซอง 

สขีาวส่งให้เดรก็ ด้านในคอืเอกสารที่ระบคุ่าตอบแทน ส่วนตวัเงนิได้โอนเข้า

บญัชชีายหนุ่มไปเรยีบร้อยแล้ว

“หวังว่าคงพอใจกับค่าเหนื่อยที่ฉันโอนให้นะ นายมีเวลาพักหนึ่ง

อาทติย์ก่อนเราจะเริ่มงานชิ้นต่อไป”

“มงีานเข้ามาอกีหรอืครบั” 

นับตั้งแต่มาถึงเมืองไทย ธณริศก็ทุ่มเทให้งานจนไม่มีเวลาหยุดพัก 

ทั้งที่ปกติแล้วหลังจากเทกโอเวอร์บริษัท ธณริศมักจะทิ้งช่วงเพื่อให้ทีม 
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เกบ็กวาด ปรบัปรงุ ได้ท�างานก่อนจะน�าออกมาขายในตลาด ส่วนตวัเขาคอย

เป็นที่ปรกึษา แต่ครั้งนี้เพราะอะไรถงึรบี 

“ใช่ ทาร์เกตต่อไปของเราคอื โรงแรมเซาท์เฮเว่น” 

ชื่อโรงแรมตากอากาศชื่อดังของประเทศไทยในจังหวัดภูเก็ตท�าเอา 

ผูช่้วยหนุม่ตาโต ไม่มใีครไม่รูจ้กั เพราะเมื่อปีที่แล้วโรงแรมเซาท์เฮเว่นได้รบั

การจดัอนัดบัว่าเป็นโรงแรมที่ดทีี่สดุในประเทศไทย ห้องพกัหรูหรา ทั้งหมด

เป็นบ้านพักแบบพูลวิลลาจ�านวนห้าสิบหลัง โรงแรมมีพื้นที่กว้างขวางกิน

เนื้อที่ถงึแปดสบิไร่ ราคาที่พกัแพงหูฉี่ แต่นกัท่องเที่ยวรวมถงึลูกค้าไฮโซก็

ยนิดจี่ายเพื่อแลกกบัความสะดวกสบายและความอลงัการ ววิจากหน้าต่าง

เผยให้เหน็ทะเลรอบทศิจนถงึขนาดมคีนเปรยีบเทยีบว่า นี่คอืสวรรค์บนดนิ

เมื่อหนึ่งปีก่อน เจ้าของเพิ่งจะออกโครงการรสีอร์ตสดุหรูแห่งใหม่ใน

พื้นที่ติดกัน และมีการขุดทะเลสาบที่มีทางเชื่อมต่อกับทะเลเพื่อให้ลูกค้า 

ทกุคนสามารถใช้บรกิารแหล่งน�้า ทั้งการล่องเรอื รวมถงึการเล่นกฬีาทางน�้า 

ทกุคนต่างคดิว่ากจิการต้องไปได้สวย แต่ข้อมลูเบื้องลกึที่ธณรศิสบืทราบมา

นั้นต่างกนัราวฟ้ากบัเหว  

“คุณไบรอนัรู้ข่าววงในหรอืครบั”

“ใช่ ผมสบืดูแล้ว เป็นเรื่องจรงิ”

ไบรอนั คอืกลไกส�าคญัที่ท�าให้ธณรศิเจรจาปิดดลีธุรกจิได้ส�าเรจ็มา

หลายครั้ง รวมถงึบรษิทัล่าสุดที่เพิ่งเทกโอเวอร์ไป กว่าดคีงิส์จะเทกโอเวอร์

บริษัทหนึ่งได้นั้นต้องอาศัยข้อมูลเจาะลึกทุกด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ากิจการ 

ที่จะซื้อจะท�าก�าไรมากกว่าเป็นหนี้สะสมของบรษิทั  

“ไม่น่าเชื่อ ผมยงัคดิว่าเขาก�าลงัจะเปิดโครงการเฟสสอง สาม และสี่

ตามมาเสยีอกี”

“นั่นคอืสิ่งที่ทกุคนคดิ แต่ที่จรงิตรงกนัข้าม เราถงึต้องรบีคว้าโอกาสนี้

ไว้ ไบรอนัเพิ่งบอกข้อมูลลบักบัฉนั ดงันั้นเราจะช้าไม่ได้”

“เกมนี้ชกัสนุกเสยีแล้ว คุณกรซิเรยีนให้เดลทราบหรอืยงั”
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“ยงั ผมก�าลงัรอให้เขาโทร. มา”

เวลาท้องถิ่นที่เมอืงไทยกบัลอสแอนเจลสิต่างกนั แต่แม้จะอยู่คนละ

ประเทศ เดลก็รับรู้ความเป็นไปทุกอย่างของบริษัท ในยุคที่เทคโนโลยีล�้า

สมยั ประเทศที่อยู่ห่างกนัมากกลบัเชื่อมต่อกนัได้แทบจะตลอดเวลา

“งั้นผมคงต้องขอตัวไปพักก่อน จะได้เตรียมลุยโพรเจกต์ใหญ่ด้วย

กนั”

เดรก็เกบ็ซองเข้าไปในเสื้อสูทของตน

“ตามสบาย แล้วผมจะโทร. ไปเรียก นี่ผมก�าลังเตรียมของขวัญให้ 

ไบรอนั ในฐานะที่เขาช่วยท�าก�าไรให้บรษิทั”

“ของขวญัหรอืครบั”

“กว่าจะหาได้กค็ดิอยูน่าน ไบรอนัถกูใจอะไรยากมาก แต่ผมมั่นใจว่า

เขาต้องชอบสิ่งนี้”

ธณรศิหนัไอแพดไปทางผู้ช่วยคู่ใจ หน้าที่เปิดค้างอยู่คอืเวบ็ไซต์ของ

ผบัแห่งหนึ่ง พอเหน็ภาพตรงหน้า เดรก็กต็าโตราวกบัไข่ห่าน

“นี่คุณกรซิจะพาคุณไบรอนัไปที่นั่นงั้นหรอื”

“เออส ิหรอืว่านายอาสาจะพาเขาไปแทนล่ะ ฉนัจะได้พกั”

เดรก็รบีโบกไม้โบกมอื สนักรามและหูแดงก�่าไปหมด 

“โอ๊ย ไม่ไหวครบั ถ้าเป็นผบัทั่วๆ ไป ผมพอช่วยได้ แต่อนันี้...ขอ

ผ่าน”

“จะปล่อยฉนัไปคนเดยีวเนี่ยนะ”

“ผมขอโทษจรงิๆ เรื่องบาร์โฮสต์ผมไม่ถนดั”

ธณรศิมองคนสนทิแล้วโคลงศรีษะ เขาโบกมอืเป็นเชงิอนญุาตพร้อม

พูดว่า 

“เอาเถอะ รบีไปพกัก่อนฉนัจะเปลี่ยนใจ อย่าลมืเตรยีมตวัให้พร้อม 

แล้วรอฉนัเรยีก”

เดรก็พยกัหน้า โค้งตวัออกไป ทิ้งให้ธณรศิมองหน้าจอไอแพดอย่าง
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ครุ่นคดิ บาร์โฮสต์ หรอืที่คนทั่วไปรู้จกักนัว่าเป็นสถานที่คลายเหงาส�าหรบั

สาวๆ แต่นอกจากผูห้ญงิแล้ว ผูช้ายจ�านวนมากกช็อบไปนั่งเล่นหาเพื่อนคยุ 

เขารู้จกัไบรอนัมานาน จงึรู้ว่าอกีฝ่ายเป็นชายรกัชาย ไบรอนัเคยมแีฟนแต่

ถูกทิ้งไปเมื่อหลายปีก่อน หลังจากนั้นก็ครองตัวเป็นโสดมาตลอด ดังนั้น

พอธณรศิเอ่ยปากชวน หนุ่มใหญ่จงึตอบตกลงทนัท ี

ธณริศต้องสอบถามข้อมูลจากคนเคยไปเที่ยว เพื่อให้แน่ใจว่าบาร์

แห่งนี้ไม่มีการขายบริการแฝงอยู่ด้วย เขาไม่อยากให้เกิดปัญหากับไบรอัน

ตามมา แม้ว่าค่าดริงก์ของที่นี่จะแพงกว่าที่อื่น แต่ชายหนุ่มก็ยอมสู้ และ 

ไบรอนัยนืยนัจะมาตามนดั 

ยังเหลือเวลาอีกถึงสามชั่วโมง ชายหนุ่มเบือนหน้ากลับมายังแฟ้ม

เอกสารตรงหน้า ก�าลงัจะเริ่มอ่าน แต่แล้วโทรศพัท์มอืถอืบนโต๊ะกด็งัขึ้น เมื่อ

เหน็ว่าเป็นการโทร. ผ่านแอปพลเิคชนัไลน์กร็บีกดรบั 

“ทุกอย่างเรยีบร้อยใช่ไหม”

“ทุกอย่างเป็นไปตามแผน คุณไม่ต้องห่วง”  

ธณรศิรายงานทนัท ี ใบหน้าของพ่อบุญธรรมคงแต้มไปด้วยรอยยิ้ม 

เดลคงนอนเล่นอยู่ในห้องนอน รอเวลาออกไปพบปะสงัสรรค์กบัเพื่อนๆ 

คฤหาสน์ของเดลตั้งอยู่ในเบเวอร์ลีฮิลส์ เมืองลอสแอนเจลิส ซึ่ง 

ถอืเป็นถิ่นคนรวย มหี้องนอนสบิห้อง สนามเทนนสิ สระว่ายน�้า และพื้นที่

จอดรถไม่ต�่ากว่าสบิคนั 

ภายในห้องนอน เฟอร์นเิจอร์เป็นแบบเรยีบง่าย เน้นประโยชน์ใช้สอย

เป็นหลกั มมุหนึ่งจดัเป็นโต๊ะวางหมากรกุ เดลไม่เหมอืนมหาเศรษฐคีนอื่นๆ 

เพราะไม่ชอบออกไปงานเลี้ยง เขาไม่ดื่มเหล้าเพราะมีปัญหาสุขภาพ ทั้ง 

เบาหวานและความดนั 

กจิกรรมยามว่างที่โปรดปรานคอืการเล่นหมากรุก บ่อยครั้งที่เดลชอบ

ให้คนรถขบัไปส่งที่สวนสาธารณะห่างจากคฤหาสน์หลายสบิไมล์ เพยีงเพื่อ

จะไปเล่นหมากรุกและถกปัญหาเศรษฐกจิกบัเพื่อนวยัเดยีวกนั เพื่อนสนทิ



12  l  รั ก ร ุก ฆ า ต

ของเดลไม่ใช่มหาเศรษฐี แต่เป็นคนไร้บ้านที่รวมกลุ่มเป็นสภากาแฟอยู่ที่

สวน ทุกวนัพวกเขาจะพบปะสงัสรรค์กนั เล่นหมากรุกกนัไป พูดคุยกนัไป

“ฉันไม่ได้หมายถึงงาน แต่หมายถึงแกต่างหาก ไปเมืองไทยได้เจอ

อะไรดีๆ  บ้างไหม”

“อะไรดีๆ  ของคุณหมายถงึอะไร”

“กห็มายถงึคนที่จะท�าให้แกเลกิครองตวัเป็นโสด แล้วใช้ชวีติแบบคน

ปกตแิทนการกนิน�้ามนัเครื่องเหมอืนหุ่นยนต์แบบนี้น่ะส”ิ

เดลพูดติดตลก เขามักจะแซวลูกชายว่า ท�าแต่งานจนไม่ยอมมอง

สาวๆ

“ยงั” 

ธณริศตอบเสียงเรียบ ส�าหรับเขาแล้วเรื่องผู้หญิงแทบไม่ได้อยู่ใน

ความคิดเลยแม้แต่น้อย ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความต้องการเหมือนผู้ชายคนอื่น 

ตรงกนัข้าม ฮอร์โมนเพศของเขายงัพลุง่พล่าน แต่ธณรศิเลอืกที่จะใช้มนัไป

กบังาน เขาเปลี่ยนคู่นอนแทบทุกสปัดาห์ แต่มกีตกิาว่าเจ้าหล่อนต้องยอม

เป็นแค่ของเล่นชั่วคราวเท่านั้น ชายหนุ่มยังไม่เคยคิดจะหาห่วงมาผูกคอ 

และแน่นอนเรื่องมีเมียนั้นลืมไปได้เลย เหตุการณ์ฝังใจในช่วงวัยรุ่นท�าให้

เขด็ขยาด

“สรุปว่าที่แกไปเมืองไทยสามอาทิตย์ ยังไม่เห็นขาอ่อนใครสักคน 

งั้นส”ิ

“ถ้าคุณหมายความว่า ผมนอนกบัใครที่เมอืงไทยหรอืยงั ค�าตอบก็

คอื ยงั”

“เยน็ชาเหมอืนใครวะ” 

เดลบ่นใส่โทรศพัท์ ธณรศิกดปุ่มเฟซไทม์บนไอแพดเพื่อให้เหน็หน้า

พ่อบุญธรรมชัดขึ้น เขาเหลือบมองมุมเดิมบนโต๊ะที่มีกระดานหมากรุกวาง

อยู ่ทกุอย่างยงัเหมอืนครั้งสุดท้ายก่อนจะมาไทย หมากรกุตานั้นยงัไม่รูแ้พ ้

รู้ชนะ
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“เหมอืนคุณมั้ง”

“ไม่จรงิ สมยัหนุ่มๆ มแีต่สาวๆ ชมว่าฉนัปากหวานลลีาด ีบนเตยีง

ฉนัไม่เคยขาดผู้หญงิ รู้เอาไว้เสยีด้วย” เดลพูดตดิตลก

“แต่ตอนนี้คณุเจด็สบิกว่าแล้ว แล้วกเ็ลกิหิ้วผูห้ญงิมานอนที่บ้านแล้ว

ด้วย”

“แกรู้ได้ยังไง ไม่แน่ฉันอาจจะซุกพวกหล่อนเอาไว้ใต้เตียงก็ได้ แต่

แกไม่เหน็เอง”

ธณรศิโต้กลบัไป รู้ดวี่าเดลแกล้งพูด สุขภาพของพ่อบุญธรรมไม่ได้

ดีนัก ผลการตรวจครั้งสุดท้ายมีภาวะความดันสูง หมอจึงสั่งงดกิจกรรม

หนกัๆ ให้เดนิออกก�าลงักายได้นดิหน่อยเท่านั้น เดลต้องควบคมุอาหาร ลด

น�้าหนกั เรื่องจะนอนกบัสาวนั้นลมืไปได้เลย 

“วนันี้จะออกไปเล่นหมากรุกกบัโจไหม”

“โจไม่สบาย แอดมิตอยู่ไอซียู เห็นว่าต้องท�าบายพาสหลอดเลือด

หวัใจ เหน็ทคีงจะไม่ได้เล่นหมากรุกด้วยกนัอกีนาน”

โจเป็นเพื่อนสนทิที่ไม่มอีะไรเหมอืนเดลเลยแม้แต่น้อย กระทั่งสผีวิ 

เพราะโจเป็นคนอเมรกินันโิกร ผวิคล�้าตามสายเลอืดในตวั ผมหยกิขอดจน

ติดหนังศีรษะ ฐานะยากจน มิตรภาพของทั้งสองเริ่มต้นขึ้นที่ตาหมากรุก 

หลายครั้งที่ธณรศิอจิฉาโจที่มเีวลาอยู่กบัเดลมากกว่าเขาด้วยซ�้า 

“ถ้าเบื่อ มาเล่นหมากรุกกบัผมที่เมอืงไทยกไ็ด้นะ”

“ไม่ละ ขี้เกยีจนั่งเครื่องบิน เมื่อยก้น เอาไว้รอแกกลับมาที่นี่ดกีว่า 

หมากรุกกระดานสุดท้ายยงัไม่รู้ผลแพ้ชนะ” เดลพูด 

ธณรศิจบัความเหงาในน�้าเสยีงนั้นได้ แต่เดลกย็งัเป็นเดลอยูว่นัยงัค�่า 

ที่ไม่เคยปรปิากบอกคนอื่นว่ารู้สกึอย่างไร 

“ผมจะรบีสะสางงานที่นี่แล้วรบีกลบัไป”

“ไม่ต้องรบีหรอก ฉนัไม่ใช่คนแก่ขี้เหงา ที่โทร. มาถามกเ็พื่อให้แน่ใจ

ว่า แกไม่ได้ท�าเงนิของบรษิทักระเดน็หลุดมอืไปเท่านั้น”
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“นอกจากไม่กระเดน็แล้ว ผมยงัท�าก�าไรให้บรษิทัคณุอกีหลายสบิล้าน 

รู้เอาไว้ด้วย” ธณรศิโอ่

“แน่ใจอย่างนั้นเลยหรือ กะอีแค่บริษัทเล็กๆ ที่เทกโอเวอร์เนี่ยนะ” 

เดลปรามาส 

“ไม่ใช่บรษิทันี้ แต่เป็นโรงแรมที่ผมก�าลงัจะซื้อให้คุณต่างหาก คณุรอ

ฟังข่าวดีก็แล้วกัน อีกไม่นาน คนจะต้องทึ่งที่ดีคิงส์สามารถสร้างเม็ดเงิน

มหาศาลภายในเวลาไม่ถงึเดอืน”

ธณรศิวางสายไปแล้ว แต่เขายงัไม่มกีะจติกะใจจะอ่านเอกสารตรงหน้า 
ความทรงจ�าในอดตียงัแจม่ชดัว่า ครั้งหนึ่งเขาคอืเดก็ยากจนเนื้อตวัสกปรก

ที่ซกุตวัอยูข้่างถงัขยะด้วยความหวาดกลวั จนกระทั่งมรีถหรูคนัหนึ่งแล่นมา

จอดเทยีบ ธณรศิตอนนั้นซึ่งผอมแกรน็ถูกดงึขึ้นรถท่ามกลางพ่อค้าที่วิ่งไล่ 

นั่นกเ็พราะเขาขโมยอาหาร

เขาเป็นเด็กก�าพร้า ถูกทิ้งไว้ข้างบ้านซอมซ่อหลังหนึ่งตั้งแต่แบเบาะ 

ยายที่เลี้ยงเขามาบอกว่า ธณรศิคงเป็นลูกของเดก็วยัรุ่นใจแตกสกัคนที่ถูก

น�ามาทิ้งหลังคลอดได้ไม่นาน เขาน่าจะมีเชื้อสายฝั่งตะวันตกไม่มากก็น้อย 

เพราะเส้นผมเป็นสนี�้าตาลเข้ม ไม่ด�า แถมตายงัมสีฟี้าเจอืเทาดูแปลกตา

ยายบอกว่าทนเสียงร้องแหกปากของเขาไม่ไหว จึงน�าเด็กทารกมา

เลี้ยง อาศัยนมบริจาคจากคนข้างบ้านบ้าง หรืออาศัยนมจากแม่ลูกอ่อนที่

อยู่บ้านตดิกนับ้าง แต่เดมิเขาไม่ได้ชื่อกรซิ แต่รูปร่างที่แกรน็เพราะไม่ค่อย

มอีะไรกนิท�าให้ดูตวัโย่ง ยายเลยเรยีกตดิปากว่า ‘ไอ้แกรน็’ 

เมื่อโตขึ้นเขาก็ต้องช่วยยายท�าขนมขาย ขนมของยายไม่ได้ขายด ี 

แต่พอเลี้ยงตัวได้ ชีวิตของธณริศต้องอยู่อย่างอดๆ อยากๆ จนวันหนึ่ง 

เมื่อยายตดัช่องน้อยเสยีชวีติไป เขาซึ่งอายุแค่เจด็ขวบไม่มทีี่ไป ครั้นจะอาศยั

อยู่ในบ้านเดิมก็บังเอิญที่ดินแถวนั้นถูกเวนคืนพอดี เด็กชายจึงต้องเร่ร่อน 

ขโมยของกินไปวันๆ อาศัยนอนข้างถนน นอนในตรอก นอนตรงป้ายรถ
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ประจ�าทางบ้าง จนกระทั่งวนัหนึ่งเขาหวิจนทนไม่ไหว เข้าไปขโมยไก่ย่างใน

ร้านแห่งหนึ่ง แต่เคราะห์ซ�้ากรรมซดั อาหารที่ขโมยมาถูกนกัเลงเจ้าถิ่นแย่ง

ไปเสยีอกี

เด็กชายวิ่งหนีหัวซุกหัวซุน หลบอยู่ข้างถังขยะด้วยความหวาดกลัว

จนกระทั่งเดลมาเจอ ชายสูงวยัเล่าว่าเหน็ตั้งแต่ตอนที่เขาแอบเข้าไปในร้าน 

ด้วยความสงสารจงึจะออกเงนิให้ แต่เขากลบัหายตวัไปเสยีก่อน เดลนั่งรถ

กลบัโรงแรม แต่บงัเอญิเจอเขาเข้า 

ตอนแรกเดลแค่ต้องการเลี้ยงอาหารเดก็เพราะสงสาร แต่พอได้สบตา

และเหน็ความกล้าหาญของเดก็ชาย แม้ร่างกายจะเตม็ไปด้วยบาดแผล แต่

กส็ูย้บิตาไม่ยอมใคร สดุท้ายเดลจงึตดัสนิใจพาธณรศิกลบัต่างประเทศด้วย 

เขาอาศยัเส้นสายและอ�านาจเงนิผนวกกบัหลกัฐานเทจ็อกีหลายอย่าง กว่าจะ

พาเด็กชายกลับประเทศไปได้ เรื่องราวของธณริศควรจะจบลงอย่างแฮปปี

เอนดงิ แต่เปล่าเลย เพราะเดลไม่เหมอืนพ่อบุญธรรมคนอื่น

เดลไม่ใช่คนรกัเดก็ จงึไม่เคยกอดไม่เคยหอมเดก็ชาย เหมอืนเขาท�า

สิ่งที่ควรท�าด้วยการช่วยให้เด็กชายมีชีวิตที่ดีขึ้นเท่านั้น ธณริศแม้จะถูก 

เลี้ยงดูเป็นอย่างดี แต่กลับรู้สึกว้าเหว่ เพราะสิ่งที่เด็กชายโหยหาไม่ใช่เงิน 

แต่เป็นความรกั 

ธณรศิรู้ตวัว่าท�าตวัไร้เหตุผล เขาในวยัเก้าขวบโหยหาความรกัความ

อบอุ่น สิ่งที่เดลมอบให้คอืเงนิทอง ความสะดวกสบาย ชวีติความเป็นอยู่ที่

ดขีึ้น แต่ไม่อาจเตมิเตม็หลุมด�าอนักว้างใหญ่ในใจ เดลมลีกูสามคน ต่างโต

มคีรอบครวัและแยกย้ายกนัไปอยู่บ้านของตวัเอง นานๆ ครั้งจงึจะกลบัมา

เยี่ยมพ่อ ลกึๆ ลงไปแล้วเดลคงเหงา พอเหงาเขาจงึสอนให้เดก็อายเุก้าขวบ

เล่นหมากรุกเป็นเพื่อน

เดก็ชายจ�าเทคนคิการเล่นที่พ่อบญุธรรมเคยสอนได้อย่างแม่นย�า เขา

เป็นคนฉลาด ไอควิสงูมากกว่าร้อยแปดสบิ ยามโรงเรยีนหยดุ แทนที่จะได้

ออกไปเล่นกบัเพื่อน เดลกลบัขอให้ธณรศิเล่นหมากรุกเป็นเพื่อน ช่างเป็น
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เกมที่น่าเบื่อส�าหรับเด็ก แต่พอโตขึ้นความเบื่อก็กลับเป็นความท้าทาย 

สุดท้ายก็กลายเป็นความอยากเอาชนะ แต่น่าแปลกที่เขาเล่นหมากรุกเก่ง

มาก แต่ไม่เคยชนะเดลได้เลยสกัครั้ง 

เดลสอนอะไรหลายอย่างรวมถงึทศันคตใินการด�ารงชวีติ การจะอยู่

บนจดุสงูสดุของห่วงโซ่อาหารต้องรูจ้กัท�าทกุอย่างด้วยสมอง ธณรศิเองกม็กั

จะน�าสิ่งที่บดิาบญุธรรมสอนมาใช้ในการด�าเนนิธรุกจิ เพราะเหตนุี้เองเขาจงึ

ไม่เคยเรยีกเดลว่า ‘พ่อ’ แต่เรยีกว่า ‘คุณ’ แต่เดลกไ็ม่เรยีกร้อง สิ่งที่เขา

ต้องการคอืเพื่อนเล่นหมากรุกเท่านั้น

เขามรีปูร่างสงูบกึบนึ อนัเป็นผลจากการชอบเล่นกฬีาทุกชนดิ ทุกวนั

ธณรศิจะว่ายน�้า เข้ายมิ ถ้าว่างกจ็ะออกไปเล่นกฬีากลางแจ้ง ผวิคล�้าแดด

เพราะสายเลอืดผสมในตวั ใบหน้าหล่อเหลาหาตวัจบัยาก อกีทั้งยงัมคีิ้วเข้ม

พาดอยูเ่หนอืนยัน์ตาคมกรบิสสีนัแปลกตา ยามจ้องมองลกูค้าสาวๆ กพ็ากนั

ใจละลาย ยามท�าหน้านิ่งคนจะคดิว่าดุ แต่ยามโกรธจดัน่ากลวัยิ่งกว่า 

ส�าหรบัคนอื่น เขาคอืผูช้ายเยน็ชา ดดุนัหากถกูขดัใจ นั่นกเ็พราะปม

ในอดตี ชายหนุ่มเหลอืบมองไปที่ตู้โชว์ ภายในมตีุ๊กตาหมสีนี�้าตาล สขีอง

มันเริ่มซีด แต่ธณริศก็ดูแลมันเป็นอย่างดี เพราะมันคือตัวแทนของ

เหตุการณ์ในวนันั้น วนัที่ธณรศิสาบานกบัตวัเองว่า จะไม่มอบหวัใจให้ใคร

อกีชั่วชวีติ 

ภาพถ่ายในกรอบรูปที่วางอยู ่ในตู ้คือตัวแทนของธณริศคนเก่า 

ใบหน้าของเขายามสวมชุดมาสคอตหมีสีน�้าตาลช่างเปี่ยมไปด้วยความสุข 

แต่นั่นคอืภาพสดุท้าย ธณรศิคนเก่าได้ตายไปแล้วพร้อมกบัรกัครั้งแรกที่เขา

ไม่มวีนัลมื แต่จะจ�ามนัไว้เพื่อเตอืนตวัเองตลอดไป 

ผูห้ญงิล้วนแต่ไม่จรงิใจ หล่อนพร้อมจะท�าทกุอย่างเพื่อความต้องการ

ของตวัเอง ผู้ชายกแ็ค่เหยื่อที่เจ้าหล่อนจะปั่นหวัเล่นอย่างไรกไ็ด้ แต่ธณรศิ

ไม่ใช่ผู้ชายคนเดิมอีกแล้ว เขาคือหมีกริซลีที่พร้อมจะตะปบทุกคนให้คว�่า 

ถ้าใครคนนั้นกล้าขวางทาง
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“จะรบีไปไหนหรอืเพลนิ”
สาวน้อยในชุดเครื่องแบบนักเรียนถาม เพราะเมื่อกระดิ่งดังขึ้น  

พมิพ์ภดิากร็บีร้อนเดนิออกจากห้องเรยีนทนัท ี วนันี้เป็นวนัสอบวนัสุดท้าย

ช่วงกลางเทอม ขณะที่นักเรียนทุกคนต่างมีแผนจะไปฉลองวันสอบเสร็จ 

กบัเพื่อนๆ แต่สาวน้อยกลบัมแีผนการอื่น

“ฉนัจะไปหาแม่ที่บรษิทั”

เพื่อนสนทิตาโต อ้าปากพะงาบๆ อยู่หลายนาทกีวา่จะหาเสยีงตวัเอง

เจอ สูข่วญัรูจ้กันสิยัเพื่อนรกัเป็นอย่างด ีหากมุง่มั่นขนาดนี้คงไม่มอีะไรท�าให้

เปลี่ยนใจได้

“จะดหีรอืเพลนิ ไหนแม่แกห้ามเข้าบรษิทัไม่ใช่หรอื”

ต้นเหตุเกดิจากเมื่อสปัดาห์ก่อนที่พมิพ์ภดิาบุกไปอาละวาดในบรษิทั

จนอรุณาโกรธจดั สั่งห้ามเดด็ขาดไม่ให้ลูกสาวเข้าไปยุ่มย่ามอกี ไม่เช่นนั้น

จะถูกลงโทษด้วยการกกับรเิวณและตดัเบี้ยเลี้ยง ใครๆ กร็ู้ว่าอรุณา หรอื 

มาดามอุ๊ ประธานบริษัท เป็นสาวเก่ง แกร่ง และเด็ดขาดขนาดไหน ถ้า 

ออกค�าสั่งขนาดนี้แล้วมผีู้ขดัขนืคงเป็นเรื่องแน่

“แต่วนันี้ฉนัต้องคุยกบัแม่ให้รู้เรื่อง”

คนนอกอาจจะมองว่าพิมพ์ภิดาก้าวร้าว แต่สู่ขวัญเท่านั้นที่รู้ดีว่า 

เพื่อนสาวมปีม อรุณาเป็นนกัธุรกจิที่ประสบความส�าเรจ็ กจิการของบรษิทั

ขายตรงเครื่องส�าอางมยีอดทะลเุป้า ท�าก�าไรได้ปีละหลายร้อยล้าน มสีมาชกิ

ในเครอืข่ายเพิ่มขึ้นทกุๆ ปี อรณุาคอืต้นแบบของผูห้ญงิเก่ง มั่นใจ ใบหน้า

สวยดอู่อนกว่าวยัจนหลายคนไม่รูว่้าอายมุากแล้ว สื่อหลายแขนงตั้งชื่อให้ว่า

มาดามอุ๊ 

ขณะที่มารดาเป็นสาวสังคม แต่จอร์ชเป็นเพียงเชฟที่มาเปิดร้าน

อาหารที่เมอืงไทย โชคร้ายที่เขาถูกหุน้ส่วนโกงจนต้องปิดร้าน จอร์ชตกงาน

จึงรับหน้าที่เลี้ยงลูก แต่อรุณางานยุ่งมาก ต้องออกงานสังคมแทบทุกวัน 

ช่องว่างระหว่างสามภีรรยาจงึกว้างขึ้น ทั้งสองทะเลาะกนับ่อยครั้งจนจบลง
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ด้วยการหย่าร้าง 

จอร์ชตัดสินใจย้ายกลับไปแคลิฟอร์เนีย ความเหงาท�าให้เขาท�างาน

หนักจนร่างกายอ่อนเพลีย ในวันเกิดเหตุจอร์ชขับรถประสบอุบัติเหตุเสีย

ชวีติ พมิพ์ภดิาโทษว่าทกุอย่างเป็นความผดิของมารดา เพราะในคนืเกดิเหตุ

จอร์ชโทร. หาภรรยา แต่หล่อนไม่ได้รบัสาย เพราะก�าลงัออกงานสงัคมกบั

ลูกน้องหนุ่มคนหนึ่ง 

พิมพ์ภิดาไม่ยอมอภัยให้แม่ หล่อนโทษอรุณาว่าเป็นต้นเหตุให้พ่อ 

เสยีชวีติ แม่ลกูจงึทะเลาะกนัหนกัขึ้น อรณุาเอาแต่เงยีบ ไม่ยอมเอ่ยถงึเรื่อง

ที่เกดิขึ้น แม่กบัลกูจงึเหมอืนคนแปลกหน้าต่อกนั จดุแตกหกัอยูท่ี่รฐกร เขา

เป็นผู้จดัการฝ่ายขายที่ท�าตวัสนทิสนมกบัประธานบรษิทัอย่างออกนอกหน้า 

จนเกดิข่าวลอืว่าทั้งสองกิ๊กกนั 

“มเีรื่องอะไรไว้คุยที่บ้านไม่ดกีว่าหรอื เรื่องภายในครอบครวั คนอื่น

รู้น้อยที่สุดเป็นด”ี

“แต่แม่จงใจหลบหน้าฉนั โทร. ไปกไ็ม่รบั โทร. หาคณุวมิลกบ็อกว่า

งานยุ่ง แล้วจะให้ฉนัท�ายงัไง”

“แม่แกอาจจะงานยุ่งจรงิๆ กไ็ด้”

“ไม่จรงิ ถ้ายุ่งแม่จะมเีวลาควงผู้ชายคนนั้นไปกนิข้าวได้ยงัไง” 

สองวันก่อนคอลัมน์ซุบซิบลงรูปคู่ของอรุณากับรฐกร ทั้งสองไปกิน

ข้าวด้วยกัน นักข่าวตีข่าวว่านี่อาจจะเป็นรักครั้งใหม่ของมาดามอุ๊ ท�าให้ 

พิมพ์ภิดาร้อนใจมาก หล่อนจ้างคนสืบเรื่องของรฐกร และพบว่าชายหนุ่ม

คบผูห้ญงิหลายคนเพื่อผลประโยชน์ แต่เนื่องจากเป็นการให้ด้วยความเสน่หา 

จงึยงัไม่มคีดตีดิตวั 

“แต่แม่แกมสีทิธิ์ที่จะเลอืกคบใครกไ็ด้”

“แต่ต้องไม่ใช่ไอ้แมงดานั่น แกกร็ู้นี่ว่ามนัต้องการผลาญสมบตัแิม่”

พิมพ์ภิดาโพล่งออกไปด้วยความโกรธจัด ภาพถ่ายที่ลงในหนังสือ

ซุบซิบคือรูปที่อรุณากับรฐกรพากันขึ้นคอนโดฝ่ายชาย คืนนั้นหญิงสาว
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ร้องไห้จนตาบวม หล่อนไม่เข้าใจว่าท�าไมมารดาซึ่งเก่งทกุเรื่องถงึดเูรื่องง่ายๆ 

แค่นี้ไม่ออก 

สู่ขวญัยื้อแขนเพื่อนรกัเพื่อปรามพร้อมกบัจุปากให้หรี่เสยีงลง

“เบาๆ หน่อยสเิพลนิ คนมองกนัใหญ่แล้ว แกไม่อายหรอื” 

“อายท�าไม ไอ้รฐกรต่างหากที่ต้องอาย ฉนัรู้นะว่ามนัคดิอะไรอยู่”

ตลอดเวลานับตั้งแต่มีข่าว อรุณามักกลับบ้านดึก พอขึ้นห้องก็

ลงกลอนลอ็กประต ูแม้ว่าพมิพ์ภดิาจะหาโอกาสคยุเรื่องนี้ แต่มารดากเ็อาแต่

หลบเลี่ยง ลึกลงไปแล้วหญิงสาวเริ่มไม่มั่นใจว่าอรุณาหลงรักหนุ่มรุ่นน้อง

จรงิๆ หรอืไม่ 

“อคติเกินไปหรือเปล่า ไม่แน่นายรฐกรอะไรนั่นอาจจะรักแม่แกจริง

กไ็ด้นะ ไม่ดหีรอื แม่แกจะได้มคีู่คดิ ไหนๆ พ่อแกกเ็สยีไปตั้งสองปีแล้ว”

“ไม่ ฉนัรูจ้กัมนัด ีคนอย่างมนัไม่เคยรกัใครจรงิ นี่อย่าบอกนะว่าแก

เหน็ด้วยกบัการที่แม่จะเอาไอ้รฐกรมาเป็นพ่อเลี้ยงฉนั”

“ฉนัไม่ขอออกความเหน็อะไรทั้งนั้น ถงึยงัไงฉนักเ็ป็นคนนอก เรื่องนี้

แกคุยกับแม่เองดีกว่า แต่ที่ฉันพูดก็เพราะอยากให้แกใจเย็นลงสักหน่อย  

มอีะไรกค็่อยพูดค่อยจากนั” 

“ไม่รู้ละ วนันี้ฉนัต้องคุยให้รู้เรื่อง แต่ถ้าแม่ไม่ฟังละก.็..” 

“กะ...แกคดิจะท�าอะไร” 

สู่ขวญัหน้าซดี รู้ดวี่าพมิพ์ภดิามลีูกบ้าเยอะ ยิ่งอยู่ในอารมณ์เหวี่ยง

สดุขดีแบบนี้ด้วย เพื่อนสาวเคยนุง่กางเกงสั้นกดุพร้อมเสื้อกล้ามตวับางจ๋อย

เดนิดุ่มๆ เข้าไปในบรษิทัเพยีงเพื่อให้อรุณาหนัมาสนใจ

“แกอย่ารู้เลย”

“อย่าท�าบ้าๆ นะเพลนิ คดิให้รอบคอบก่อน การที่แกท�าอะไรพลิกึๆ 

นอกจากแม่จะเสยีหน้าแล้ว ตวัแกเองกอ็าจจะตกอยู่ในอนัตรายด้วยนะ ฉนั

เป็นห่วง”

“เอาเถอะ ฉนัไม่ท�าให้ตวัเองตกอยู่ในอนัตรายหรอกน่า เชื่อมอืส”ิ
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“แน่หรอื ฉนัเหน็หน้าแกแล้วไม่ไว้ใจเลย”

“ท�าไม ไม่เชื่อใจฉนัหรอื”

สู่ขวัญถอนหายใจ “ใช้ค�าว่าเป็นห่วงจะดีกว่า เสียดายที่วันนี้ฉันไป

เป็นเพื่อนแกไม่ได้ ที่บ้านนดักนิข้าวเยน็วนัเกดิคุณย่า”

พิมพ์ภิดาตบบ่าเพื่อนรัก สู่ขวัญคือเพื่อนที่หล่อนรักที่สุด สู่ขวัญ 

มาจากครอบครวัอบอุน่ แม้อายสุบิแปดแล้ว แต่กย็งัมผีูป้กครองมารบัมาส่ง

ทุกวัน วันไหนที่พ่อกับแม่ไม่ว่างก็จะส่งคนขับรถมาจอดรอหน้าโรงเรียน  

ถ้ากลับบ้านผิดเวลาหน่อยก็จะมีทั้งพ่อแม่ ปู่ย่า โทร. ตาม หลายครั้งที่ 

พมิพ์ภดิาอจิฉาเพื่อนที่มคีนคอยรกัคอยห่วงใย 

ขณะที่บ้านหล่อนนั้นใหญ่โตทว่าเงียบเหงา บ้านมีแต่ตัวตึกและคน

รับใช้ไม่ต�่ากว่าสิบคน แต่ผู้อาศัยอยู่ในบ้านกลับเหินห่าง มีเพียงป้าชื่นซึ่ง

เป็นแม่บ้านเก่าแก่เพยีงคนเดยีวเท่านั้นที่ห่วงใยหล่อน หลงัจากบดิาเสยีชวีติ 

พิมพ์ภิดาก็ได้รับเงินจากกรมธรรม์ประกันชีวิตเป็นจ�านวนมาก แต่เงิน

มากมายกลบัไม่อาจซื้อความสขุ เพราะคนที่หล่อนรกัเพยีงคนเดยีวกค็อืแม่ 

อรุณาท�าตัวเหินห่างเมื่อรฐกรเข้ามาใกล้ชิด พิมพ์ภิดาจึงไม่แน่ใจว่า 

ข่าวลือที่ว่ามารดาจะแต่งงานใหม่อาจเป็นเรื่องจริง รฐกรไม่ใช่คนดี เพียง

ต้องการปอกลอกมารดาเท่านั้น พมิพ์ภดิามกัปรบัทกุข์กบัสูข่วญั หลายครั้ง

ที่กลุ้มใจจนนอนกอดรูปบดิาและร้องไห้จนหลบัไป 

“แกไปเถอะ ไม่ต้องห่วง ฉนัสญัญาว่าจะไม่บู๊เกนิไป”

“เชื่อได้แน่นะ”

“กส็ญัญาแล้วจะเอายงัไงอกี”

“เอาเถอะ ฉันจะคอยเอาใจช่วยนะ ถ้ามีอะไรโทร. หาฉันได้ตลอด  

ถงึจะไปกนิข้าวกบัครอบครวัแต่ฉนักย็งัรบัโทรศพัท์ได้”

สู่ขวัญยื้อไหล่เพื่อนรักเข้าหาตัว พิมพ์ภิดาเอียงหน้ามาซบพร้อม 

ถอนหายใจ 

“แกเข้าใจใช่ไหมว่าฉนัจ�าเป็นต้องท�า”
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“ฉันรู้ว่าแกเจ็บปวด แต่จ�าที่ฉันบอกได้ไหม บางเรื่องแกก็ต้องรู้จัก

ปล่อยวาง พระพุทธเจ้าสอนว่าสัตว์โลกทั้งหลายย่อมเป็นไปตามกรรม ถ้า 

รฐกรไม่ใช่คนด ีสกัวนัหนึ่งกรรมกต็้องตามทนั”

“พอเลย เลกิยกธรรมะมาสอนฉนัได้แล้ว ถงึยงัไงกฟั็งไม่เข้าหวัหรอก 

แกรบีไปขึ้นรถเถอะ คนขบัจอดรอนานแล้ว”

พิมพ์ภิดาเหลือบมองรถที่คุ้นตาซึ่งจอดอยู่หน้าโรงเรียน สู่ขวัญ 

พยักหน้า หล่อนโบกมือและเดินไปขึ้นรถโดยมีหญิงสาวอีกคนมองตาม  

เมื่อเพื่อนรักขึ้นรถเรียบร้อย พิมพ์ภิดาก็หยิบโทรศัพท์ออกมาโทร. หาใคร

บางคน

“แม่ยงัอยู่ที่บรษิทัใช่ไหม”

ปลายสายตอบมา หล่อนคลี่ยิ้มพร้อมกับโบกเรียกแท็กซี่และก้าว 

ขึ้นไปทนัที



๑
ประชดชีวิต

พมิพ์ภดิามองตกึระฟ้าตรงหน้า หญงิสาวเคยมาที่นี่หลายครั้งแล้ว 
แต่วนันี้ทกุอย่างไม่เหมอืนเดมิอกี ครั้งล่าสดุหล่อนบุกมาอาละวาดแต่ถกูไล่

ออกไป สายตาที่มองมาที่หล่อนเตม็ไปด้วยความหวาดหวั่น แม้กระทั่งยาม

เฝ้าประตูรวมถึงพนักงานคนอื่นๆ แต่คงเพราะรู้ฤทธิ์ลูกสาวคนเดียวของ

ท่านประธาน จงึไม่มใีครกล้าเข้ามาขวาง หญงิสาวกดลฟิต์ขึ้นไปถงึหน้าห้อง

ท�างาน และก�าลงัจะเลี้ยวไปยงัห้องประชุมซึ่งอยู่สุดทางเดนิ แต่กลบัมใีคร

บางคนมาห้ามเอาไว้

วมิลสวมชดุสทูกระโปรงแบบผูห้ญงิท�างานสหีวาน ใบหน้าของเลขาฯ 

อายุสามสบิปลายๆ บึ้งตงึ พมิพ์ภดิารบีพูดสิ่งที่ต้องการทนัที

“แม่อยู่ไหน ฉนัต้องการพบแม่”

“คุณอรุณาออกไปพบลูกค้า วนันี้คงไม่กลบัเข้ามาค่ะ”

พิมพ์ภิดารู้ดีว่าวิมลโกหก สายของหล่อนในบริษัทรายงานว่าวันนี้มี

ประชุมใหญ่ อรุณาจะไม่ออกไปไหนทั้งวัน หญิงสาวน�าเงินส่วนหนึ่งจ้าง 

‘สาย’ อนัได้แก่ยามเฝ้าประตูด้านล่างและพนกังานอกีหลายคนเพื่อสบืเรื่อง
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ของมารดา ทกุวนัจะมข้ีอความส่งเข้าโทรศพัท์ รวมถงึรปูภาพประกอบเพื่อ

ให้รู้ว่ามารดาท�าอะไรบ้าง พบปะใครบ้าง

“ไม่จรงิ ฉนัรู้นะว่าแม่อยู่ที่นี่ คุณวมิลอย่ามาขวางดกีว่า”

หญงิสาวถลนัเข้าไปที่ประตู เตรยีมผลกัเข้าไป แต่ถูกยื้อมอืเอาไว้

“คุณอรุณาไม่อยู่จรงิๆ ค่ะ เชญิคุณเพลนิกลบัไปก่อนเถอะค่ะ”

“ไม่ต้องมาโกหก ฉนัรู้นะว่าแม่อยู่ แม่หลบอยู่ในห้องประชุมใช่ไหม 

ท�าไมถงึไม่ยอมออกมาพบฉนั” สายตากวาดมองประตูบานใหญ่ที่อยู่ในสุด 

เนื่องจากผนงัค่อนข้างเกบ็เสยีงจงึไม่รู้ว่าด้านในมอีะไร

“คุณอรุณาไม่อยู่จรงิๆ ค่ะ”

“ฉนัไม่เชื่อ ต้องขอเข้าไปดูให้เหน็กบัตา”

ร่างที่กางมอืกั้นไว้ท�าเอาพมิพ์ภดิาโกรธจดั หล่อนถลงึตาดุ แต่วมิล

กลับไม่หลบตาและจ้องตอบ เท่านั้นเองหญิงสาวก็รู้ดีว่าทั้งหมดเป็นค�าสั่ง 

ของอรุณานั่นเอง

“นี่คุณกล้าขวางทางฉนัหรอื รู้ไหมว่าฉนัเป็นใคร”

“อย่าท�าให้ดฉินัล�าบากใจเลยนะคะคณุเพลนิ ยอมกลบัไปดีๆ  ดกีว่า”

“นี่ขู่ฉนัหรอื”

“ดฉินัไม่ได้ขู ่ แต่คณุอรณุาสั่งไว้ว่าห้ามคณุเพลนิเข้ามาที่บรษิทั เท่าที่

ดฉินัยอมให้คุณขึ้นมาถงึบนนี้กถ็อืว่ามากแล้ว แต่ถ้าคุณเพลนิยงัดื้อ ดฉินั

คงต้องจดัการขั้นเดด็ขาด”

วิมลหันไปทางพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ยืนคุมเชิงอยู่สองคน 

พมิพ์ภดิาเพิ่งสงัเกตว่าวนันี้มคีนมาเพิ่ม ครั้งก่อนหน้าห้องจะมแีค่เลขาฯ สาว

นั่งอยู่เท่านั้น คงเป็นค�าสั่งของมารดาอกีเช่นเคย

“คุณจะท�าอะไร”

“ท�าอะไรกไ็ด้เพื่อไม่ให้คุณเพลนิเข้าไปในห้องนั้น”

“กล้ามากนะ ไม่รู้หรอืว่าฉนัเป็นใคร”

“ดฉินัทราบค่ะว่าคณุเพลนิคอืลูกสาว แต่คุณอรุณาสั่งเอาไว้ ดฉินักบั
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ลูกจ้างคนอื่นๆ กต็้องท�าตาม คุณเพลนิกลบัไปเถอะนะคะ”

“ฉนัไม่กลบั วนันี้ฉนัต้องคุยกบัแม่ให้รู้เรื่อง”

ร่างบางดึงดันจะเข้าไป แต่วิมลคว้ามือเอาไว้ หล่อนพยักหน้าให้

พนักงานรักษาความปลอดภัย พนักงานทั้งสองคนจึงปราดเข้ามาจับข้อมือ

สองข้าง พร้อมกบัลอ็กแขนหล่อนในลกัษณะหวิปีก พมิพ์ภดิาโวยวาย 

“นี่คุณจะท�าอะไร ปล่อยฉนันะ บอกให้ปล่อย”

หญิงสาวดิ้นโวยวาย วิมลจึงใช้สกอตช์เทปปิดปากหล่อนไว้ ยาม 

ทั้งสองคนหิ้วปีกพิมพ์ภิดาเข้าไปในลิฟต์และกดลงไปด้านล่าง โดยมีวิมล

ตามไปด้วย หล่อนถูกขนาบโดยชายตวัโตสองคน ครั้นจะดิ้นต่อกถ็ูกวมิล

ถลงึตาใส่ สหีน้าจรงิจงับ่งบอกว่าอกีฝ่ายเอาจรงิ

“อย่าดื้ออกีเลยค่ะ ฉนัยงัไม่อยากจบัคุณมดัเอาไว้”

“นี่คุณกล้าหรอื ปล่อยฉนันะ” 

หญงิสาวพดูเสยีงอูอ้ี้ผ่านสกอตช์เทป พยายามออกฤทธิ์ออกเดช แต่

เพราะมือที่แข็งแรงประดุจคีมเหล็กท�าให้สู้แรงไม่ไหว เมื่อประตูลิฟต์เปิด 

ยามทั้งสองคนก็พาพิมพ์ภิดาไปด้านหลังบริษัท พิมพ์ภิดาดิ้นจนหลุดจาก

การเกาะกุม แล้วดงึสกอตช์เทปที่ปิดปากออกพร้อมขู่

“คุณร้ายมากนะ ฉนัจะฟ้องแม่ว่าคุณกล้าท�าอย่างนี้กบัฉนั พวกคุณ

ทุกคนจะถูกไล่ออก”

“นี่เป็นค�าสั่งของคณุอรณุาค่ะ คณุเพลนิอยา่ดื้ออกีเลยนะคะ ในเมื่อ

คณุอรณุาไม่ต้องการพบ ต่อให้คณุพยายามบกุมาสกักี่ท ีท่านกจ็ะให้จบัคุณ

โยนออกไปแบบนี้ทุกครั้ง เหน็ใจดฉินัที่ต้องท�าตามค�าสั่งด้วยเถอะค่ะ”

“นี่คุณ” พมิพ์ภดิาถลนัเข้ามาอกี แต่ถูกยามตวัโตสองคนขวางเอาไว้ 

หล่อนประเมนิก�าลงัอยูใ่นท ีเมื่อรูว่้าไม่มทีางสูไ้ด้ จงึได้แต่เข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน

“คอยดูนะ ในเมื่อแม่ไม่ยอมคุยกบัฉนัดีๆ  กเ็อาส ิจะได้รู้ว่าใครแน่

กว่าใคร ฉนัจะท�าให้แม่ต้องอบัอายจนกว่าแม่จะยอมพูดกบัฉนั”

ร่างบางหันหลังเดินจากไป โทรศัพท์มือถือของวิมลดังขึ้น หล่อน 
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ตอบว่า

“เรยีบร้อยแล้วค่ะ ดฉินัก�าลงัจะกลบัขึ้นไปเดี๋ยวนี้”

ภายในห้องประชุมระหว่างพักครึ่ง ประธานบริษัทนั่งอยู่เพียงล�าพัง 
เคราะห์ดีที่อรุณาคาดการณ์ไว้ล่วงหน้าว่าลูกสาวจะบุกมา จึงสั่งให้ลูกน้อง

ทกุคนพกัรบัประทานอาหารว่างเพื่อหลกีเลี่ยงการปะทะ หลงัจากนั้นจงึมอบ

ให้วมิลเป็นผู้จดัการแทน 

หล่อนรู้ดว่ีาลกูสาวต้องการคยุเรื่องข่าวซบุซบิในหนงัสอืเมื่อหลายวนั

ก่อน หล่อนคดิไม่ถงึว่าจะถูกแอบถ่าย ข่าวที่หล่อนขึ้นคอนโดของรฐกรถูก

เผยแพร่ไปทั่ว ไม่เพยีงลูกสาวที่เหน็ พนกังานแทบทุกคนในบรษิทักร็ู้เหน็

ด้วย  

อรุณายอมรับว่าสนิทสนมกับรฐกร แต่ยังไม่พร้อมจะใช้ค�าว่าแฟน 

โดยเฉพาะเมื่อหล่อนกบัลูกยงัมปีัญหาคาราคาซงักนั

พมิพ์ภดิาเป็นเดก็เอาแต่ใจ ลกูสาวรกัจอร์ชมาก เมื่อเขาตายกโ็ทษว่า

เป็นความผดิของหล่อน อรณุายอมรบัว่าตวัเองท�างานยุง่จนไม่มเีวลา หล่อน

มอบให้สามเีป็นผูด้แูลลกู แต่เมื่อถงึจดุที่ไม่อาจประคองครอบครวัเอาไว้ได้ 

ช่องว่างระหว่างหล่อนกับลูกสาวก็ร้าวลึกจนยากจะแก้ แม้ว่าแม่ชื่นซึ่งเป็น

แม่ครวัเก่าแก่จะพยายามประสานเป็นกาวใจ แต่ดูเหมอืนจะไม่มอีะไรดขีึ้น

เลย

อรณุาแอบมองเหตกุารณ์ทั้งหมดจากจอมอนเิตอร์ของกล้องวงจรปิด 

และเห็นตั้งแต่ลูกสาวลงจากรถมาแล้ว หล่อนเฝ้าดูเลขาฯ สาวจัดการกับ

พมิพ์ภดิา และได้แต่หวงัว่าลูกสาวจะยอมรามอื เมื่อได้ยนิเสยีงผลกัประตู

กเ็งยหน้าขึ้น 

“ขอบใจมากนะวมิลที่ช่วยจดัการธุระให้”

เลขาฯ สาวมีท่าทางล�าบากใจ คงเพราะได้รับค�าสั่งให้จัดการขั้น 

เด็ดขาด ไม่ใช่ว่าอรุณาไม่รักลูก แต่พิมพ์ภิดาถูกตามใจจนเคยตัว อย่าง 
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เมื่อหลายวนัก่อนลกูสาวบกุเข้ามาที่บรษิทั ท�าให้ภาพลกัษณ์เสยีหาย หล่อน

ในฐานะประธานบรษิทั ต้องดแูลลกูน้องเป็นพนัๆ คน แต่กลบัต้องมาตกม้า

ตายเพราะถูกลูกสาวเข้ามาต่อว่า ส�าหรบัอรุณาแล้วบรษิทัแห่งนี้ส�าคญัมาก 

หลังจากบิดามอบบริษัทให้เป็นมรดก หล่อนต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจเพื่อ

กอบกู้บริษัทที่จวนจะล้มมิล้มแหล่ แต่ด้วยมันสมองอันชาญฉลาด ท�าให้

พลกิจากวกิฤตกิลบัมาผงาดได้อกีครั้ง ทกุอย่างแลกมาด้วยหยาดเหงื่อและ

การตั้งใจท�างาน ดงันั้นอรุณาจะไม่ยอมให้ใครท�าให้พงัเดด็ขาด

“แต่คุณเพลินดูเหมือนจะโกรธมาก โวยวายใหญ่ ดิฉันกลัวว่าเรื่อง

คงไม่จบง่ายๆ แค่นี้”

“โกรธกด็ ีเพลนิต้องถกูดดันสิยัเสยีบ้าง ที่นี่เป็นบรษิทัของคณุตา จู่ๆ  

จะเข้ามาอาละวาดตามใจได้ยงัไงกนั”

“แต่คุณเพลนิคงอยากคุยกบัท่านประธาน...” เลขาฯ สาวหรี่เสยีงลง 

อรณุารูด้ว่ีาอกีฝ่ายก�าลงัจะพดูเรื่องอะไร ข่าวซบุซบิไม่เพยีงส่งผลต่อ

ลูกสาว แต่ยงัส่งผลถงึพนกังานทุกคนในบรษิทั ตั้งแต่เริ่มมาท�างาน อรุณา

กต็ั้งใจว่าจะบรหิารงานให้ดทีี่สุด หล่อนเอาจรงิเอาจงัทุกเรื่อง เพราะเชื่อว่า

มนัคอืรากฐานของความส�าเรจ็ แต่การต้อง ‘คดิ’ ทุกอย่างเพยีงล�าพงัท�าให้

รู้สกึเหนื่อยล้า รฐกรก้าวเข้ามาในจงัหวะที่หล่อนรู้สกึเหมอืนสองบ่าแบกรบั

ความรบัผดิชอบที่หนกัอึ้งเหลอืก�าลงั 

หล่อนยอมรับว่าถูกใจผู้จัดการฝ่ายขาย เพราะเขาเป็นคนเก่ง มี

หวัคดิทนัสมยั โพรเจกต์หลายอย่างที่เสนอมาค่อนข้างถูกใจหล่อน  

คืนที่สามีเสียชีวิต หล่อนก�าลังไปออกงานสังคม รฐกรก็ไปด้วย  

พมิพ์ภดิาจงึคดิว่าทกุอย่างเป็นความผดิของหล่อนที่ไม่ยอมรบัสาย เมื่อสามี

เสยีชวีติ อรุณากจ็มอยู่กบัความทุกข์ หล่อนมุท�าแต่งาน ด้วยความบงัเอญิ

เมื่อวนัหนึ่งหล่อนท�ากุญแจรถหล่นหาย รฐกรจงึอาสาไปส่งที่บ้าน 

เวลาหนึ่งชั่วโมงที่ได้คุยกันท�าให้ได้รู้จักนิสัย ชายหนุ่มไม่เที่ยวเตร่

เหมอืนผูช้ายคนอื่น เขามคีวามคดิก้าวไกล หลายอย่างที่เสนอมาท�าให้อรณุา 
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ได้ความคดิไปต่อยอดอกีมาก 

ทั้งสองเริ่มไปไหนมาไหนด้วยกัน อรุณายอมรับว่าส่วนหนึ่งเพราะ

ความเหงา หล่อนกับลูกสาวทะเลาะกันไม่เว้นวันจนความสัมพันธ์คล้าย 

คนแปลกหน้า คนอื่นอาจคดิว่าหล่อนไม่รู้สกึอะไร แต่แท้จรงิแล้วอรุณายงั

โทษตัวเองที่เป็นต้นเหตุให้สามีเสียชีวิต ทุกครั้งที่คิดถึงจอร์ช หล่อนต้อง

เสยีน�้าตาทกุครั้ง แต่พอเลี่ยงที่จะพดูถงึ ลกูสาวกค็ดิว่าหล่อนไม่แคร์เสยีอกี 

“ถ้าอยากรู้อะไรก็ต้องรอให้ฉันกลับไปบ้านเสียก่อน ฉันเป็นถึง

ประธานบริษัท แต่กลับมาถูกลูกสาวชี้หน้าด่าปาวๆ ต่อหน้าพนักงานเป็น

พนัๆ คน มนัใช้ได้ที่ไหน”

“คุณเพลนิยงัเดก็ คงยงัไม่เข้าใจว่าอะไรควรไม่ควร”

“เด็กที่ไหนวิมล อายุสิบแปดแล้ว จะสอบเข้ามหาวิทยาลัยอยู่ปีนี้  

ฉนัว่าเพลนิถูกตามใจจนเสยีคนมากกว่า”

“แต่ดฉินัเป็นห่วงคณุเพลนิ กลวัจะเตลดิไปกนัใหญ่” เลขาฯ สาวแย้ง 

แม้จะท�างานด้วยกนัไม่นานนกั แต่วมิลเป็นคนมนี�้าใจ เลขาฯ สาวเป็นคนมี

ระเบยีบ ท�างานได้เรยีบร้อย

“แล้วเธอคิดว่าฉันไม่ห่วงหรือ ฉันห่วงเพลินมากกว่าใคร แต่ที่ต้อง

ท�ากเ็พื่อก�าราบเสยีบ้าง เราเลกิพูดเรื่องนี้กนัเถอะ ฉนัตดัสนิใจไปแล้ว เธอ

ไปแจ้งทุกคนว่าอกีสบิห้านาทพีบกนัที่ห้องประชุม เราจะเริ่มประชุมกนัต่อ”

“ได้ค่ะ ท่านประธาน”

“ฉนัขอเวลาอ่านเอกสารนี้อกีนดิเดยีว ประเดี๋ยวตามเข้าไป”

วมิลโค้งตวัออกไป แต่กลบัมใีครอกีคนผลกัประตูเข้ามาแทน อรุณา

เงยหน้ามอง รฐกรนั่นเอง เขาเดินเข้ามาพร้อมกับเครื่องดื่มแก้วโปรดของ

หล่อน ชายหนุ่มโค้งพร้อมกบัยิ้ม

“ดื่มกาแฟแก้เครยีดครบัท่านประธาน”

“แกล้งแซวพี่อกีแล้ว”

“ผมไม่ได้ล้อครบั แค่คดิว่าพี่อุน่๊าจะก�าลงัปวดขมบั ปวดต้นคอ และ
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กอ็ยากได้เครื่องดื่มเยน็ชื่นใจสกัแก้ว นี่ผมอุตส่าห์ซ้อนมอเตอร์ไซคไ์ปซื้อที่

ร้านโปรดของพี่เลยนะครบั”

ชายหนุม่วางแก้วเครื่องดื่มซึ่งเป็นน�้ามะนาวผสมกบัเสาวรส ด้านบน

เป็นกาแฟขมๆ แต่ด้านล่างเป็นส่วนผสมของน�้าผลไม้และน�้ามะนาว ให้

ความขมและหวานตดักนัอย่างลงตวั เครื่องดื่มแก้วนี้อรุณาเคยบอกว่าชอบ 

ตอนที่ทั้งสองออกไปกนิอาหารค�่าด้วยกนั 

“เอาใจแบบนี้ จะขอโบนสัพี่เพิ่มหรอืเปล่า”

“ไม่กล้าครบั ผมรู้ว่าวนันี้พี่อุ๊เครยีด”

อรณุาหน้าเผอืด หล่อนเบื่อที่ต้องถูกนนิทา หลายครั้งที่เรื่องระหว่าง

หล่อนกบัอดตีสามถีูกขุดคุ้ยขึ้นมาพูดกนัอย่างสนุกปาก 

“ผมเดาถูกจรงิๆ ด้วย พี่อุ๊คิ้วขมวดเลย ไม่เอาครบั ดื่มก่อนดกีว่า 

เดี๋ยวเวลาเข้าประชุมจะได้มพีลงั ผมยงัมโีพรเจกต์เดด็ๆ อยากน�าเสนออกี

นะครบั”

อรุณายกเครื่องดื่มขึ้นจิบ ความเย็นของน�้าแข็งท�าให้คลายความ

หงดุหงดิลงได้มาก รฐกรเป็นคนช่างสงัเกต พอรูว่้าหล่อนเครยีด กม็กัจะหา

วธิพีดูให้ผ่อนคลาย หรอืไม่กช็วนไปท�าอะไรที่ไม่เคยท�า ชวีติที่เคยอยูอ่ย่าง

เงยีบเหงาพลนัสดใสขึ้น 

“พี่อยากเป็นอย่างฐาบ้าง ไม่รู้ไปเอาพลงัเยอะแยะมาจากไหน”

“เป็นเพราะผมอยากให้พี่อุ๊ยิ้มยังไงล่ะครับ พี่อุ๊เป็นคนบ้างาน พอ 

พูดถงึงานแล้วเรื่องกลุ้มๆ กห็ายไป จรงิไหมครบั” 

รฐกรพูดถูก ทุกครั้งที่อรุณากลุ้มใจกม็ุงานหนกัให้ลมื ความเหนื่อย

ท�าให้หวัถงึหมอนกห็ลบั จงึไม่มเีวลากงัวลอะไรอกี

“นี่ฐาล้อพี่อยู่งั้นหรอื”

“ผมพดูความจรงิ พี่เครยีดเรื่องน้องเพลนิ แต่ผมกเ็ป็นอกีหนึ่งเสยีง

ที่สนบัสนุนว่าพี่ท�าถูก”

“ฐาไม่คดิว่าโหดเกนิไปหรอื”
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“ไม่เลยครับ ผมคิดว่าที่ผ่านมาพี่อุ๊ใจดีเกินไปต่างหาก น้องเพลิน 

ถงึได้ออกฤทธิ์ออกเดชขนาดนี้”

ครั้งล่าสุดที่ลูกสาวมาอาละวาดที่บริษัท สร้างความอับอายให้ผู้เป็น

แม่อย่างมาก นั่นกเ็พราะภายในบรษิทัมคีูค้่ามานั่งรออยู่ การโต้เถยีงกนัของ

สองแม่ลูกท�าให้ภาพลกัษณ์ของบรษิทัเสยีหาย

“เพลนิเป็นลูกสาวพี่ พี่มหีน้าที่ต้องดูแล”

“เราถงึต้องสอนน้องเพลนิว่าอะไรควรไม่ควรยงัไงล่ะครบั แกโตแล้ว 

ไม่ใช่เดก็ แถมยงัเป็นลูก ย่อมไม่มสีทิธิ์มาก้าวก่ายความสุขของแม่”

มอืที่เอื้อมมาเกาะกุมท�าให้อรุณาชะงกั แม้จะสนทิกบัรฐกรมาก แต่

หล่อนก็ยังไม่กล้าใช้ค�าว่าแฟน แม้บุคลิกของอีกฝ่ายจะดูเป็นผู้ใหญ่ แต ่

บางอย่างกท็�าใหห้ล่อนไมส่บายใจ อาจเพราะอายุต่างกนัร่วมสบิห้าปี ทั้งยงั

มฐีานะระหว่างเจ้านายกบัลูกน้อง หล่อนจงึยงัไม่กล้ายอมรบัความรู้สกึนั้น

เตม็ตวั 

จอร์ชคือรักแรกของหล่อน แต่ก็มีอุปสรรคด้านความแตกต่างทาง 

เชื้อชาตแิละความห่างเหนิ อรณุาต้องรบัช่วงบรษิทัต่อจากบดิา ก่อนหน้านั้น

บริษัทเครื่องส�าอางขายตรงกิจการไม่ดีนัก แต่พอหล่อนเข้ามารับช่วงต่อก็

ปรบักลยทุธ์ทางการตลาดให้ดขีึ้น ความรบัผดิชอบที่ถาโถมเข้ามาท�าให้อรณุา

ลืมเรื่องอื่นไปเสียสิ้น หลายครั้งที่งานยุ่งจนลืมนัดกินข้าวกับสามี จอร์ช 

น้อยใจที่หล่อนไม่มเีวลาให้ ทั้งสองจงึทะเลาะกนัจนจบลงด้วยการหย่าร้าง 

“แต่เพลินคงยังรับไม่ได้” อรุณาค่อยๆ ดึงมือออกจากการเกาะกุม

ช้าๆ

จอร์ชเป็นสามทีี่ดแีละพ่อที่ด ีเขาใกล้ชดิกบัพมิพ์ภดิามากที่สดุ คอย

ไปรับไปส่งและช่วยท�าการบ้าน แต่เพราะหล่อนละเลยครอบครัว ความ

สมัพนัธ์จงึพงัลง

“แล้วเมื่อไหร่ล่ะครบัที่น้องเพลนิจะรบัได้ หรอืเราสองคนต้องรอกนั

ไปจนแก่”
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“แต่พี่สงสารลูก”

“พี่อุ๊จะคิดถึงแต่น้องเพลินจนไม่สนใจความสุขของตัวเองหรือครับ 

ผมยอมไม่ได้ พี่กร็ู้ว่าผมคดิยงัไงกบัพี่”

รฐกรรกุต่อ ยามอยูด้่วยกนัสองต่อสอง เขาไม่เคยลงัเลที่จะเปิดเผย

ความรู้สกึในใจ อรุณารู้ดวี่าเขารกัหล่อน ชายหนุ่มพร�่าบอกเสมอ เพยีงแต่

หล่อนเองที่ยงัไม่พร้อมจะเริ่มต้นกบัใคร

“พี่รู้ แต่พี่คงต้องขอเวลา”

“นานเท่าไหร่ล่ะครบั เราสองคนต้องอยูอ่ย่างหลบๆ ซ่อนๆ แบบนี้ไป

อกีนานแค่ไหน”

แม้จะยงัไม่มสีมัพนัธ์ทางกายต่อกนั แต่ข่าวลอืที่แพร่ออกไปรวมถงึ

รูปถ่ายที่หนังสือซุบซิบลงก็สร้างความร้อนใจให้อรุณาเป็นอย่างมาก โดย

เฉพาะรปูที่หล่อนขึ้นไปนั่งเล่นที่คอนโดของรฐกร และข่าวนี้เองท�าให้พมิพ์-

ภดิาเริ่มงอแงจนบุกมาถงึที่นี่

“ไหนฐาบอกว่ารอพี่ได้ยงัไงล่ะ”

“ผมรกัพี่ จะให้รอกี่เดอืนกี่ปีผมกพ็ร้อม แต่ถ้าจะให้ผมอยู่เฉยๆ ทน

ดูพี่กลุ้มใจแบบนี้ ผมทนไม่ได้”

“เพลนิแค่หวงพี่”

“ด้วยการกดีกนัไม่ให้พี่มคีวามรกังั้นหรอืครบั แย่ที่สุด”

“แต่พี่...”

“เอาเถอะ ผมคงยุ่งมากเกนิไป เอาเป็นว่าพี่จะท�าอะไรกต็ามใจเถอะ

ครบั ยงัไงเสยีผมกเ็ป็นคนนอก”

พอเห็นสีหน้ารฐกรแล้วอรุณาก็ใจอ่อน ในบรรดาผู้ชายที่ผ่านเข้ามา 

เขาคอืคนที่รูใ้จหล่อนที่สดุ นอกจากนั้นยงัเอาอกเอาใจหล่อนเป็นอย่างด ีนบั

ตั้งแต่สามีเสียชีวิต นี่คือช่วงเวลาที่หล่อนมีความสุขที่สุด แม้จะเจือด้วย

ความกงัวลว่าลูกสาวอาจจะรบัไม่ได้กต็าม

“อย่าพูดแบบนี้ส ิฐาไม่ใช่คนอื่นส�าหรบัพี่”
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ใบหน้าที่เคยหม่นลงกลบัแต้มด้วยรอยยิ้ม รฐกรกุมมอืหล่อนขึ้นมา

จุมพติหลงัมอื แล้วดงึอรุณาเข้ามากอด

“พี่พูดจรงิๆ ใช่ไหมครบั”

“จรงิส ิฐาพูดถูก พี่ไม่ควรรู้สกึผดิ”

“ดแีล้วละครบั ตอนนี้ใครจะว่ายงัไงพี่อุก๊ต้็องเข้มแขง็เอาไว้ คอยดสูิ

ครบั พอน้องเพลนิรู้ว่าไม่มใีครสนใจ ขี้คร้านจะกลบัมาขอโทษพี่”

“พี่กห็วงัว่าจะเป็นอย่างนั้น ขอบใจมากนะที่อยู่ข้างพี่”

“ไม่ต้องเกรงใจหรอกครับ เราประชุมกันต่อเถอะครับ หลังเลิก

ประชุมผมจะพาพี่อุ๊ไปชมิอาหารร้านหนึ่ง บรรยากาศดมีาก”

“คนืนี้เลยหรอื”

“ครบัพี่ ผมอตุส่าห์จองโต๊ะไว้ข้ามเดอืนเลยนะครบั พี่คงไม่ปล่อยให้

ผมรอเก้อใช่ไหม”

สีหน้าของชายหนุ่มรุ่นน้องท�าเอาอรุณาใจอ่อนอีกครั้ง สุดท้ายก ็

พยกัหน้า

“ก็ได้ งั้นประชุมเสร็จเราออกไปหาอะไรกินด้วยกัน ท�างานเครียด 

ได้พกัเสยีหน่อยกไ็ม่เสยีหายหรอกจรงิไหม”

“จรงิที่สุดครบั”

พมิพ์ภดิากระดกเบยีร์กระป๋องที่สองลงคอเพื่อดบักลุ้ม พ่อเคยสอน
ว่าเวลากลุ้มใจไม่ควรใช้แอลกอฮอล์แก้ปัญหา แต่ใครจะสน ในเมื่อหัวใจ

หล่อนเต็มไปด้วยความกลัดกลุ้ม หญิงสาวไม่เคยคิดว่าจะถูกจับโยนออก

จากบรษิทั แต่สิ่งที่เกดิขึ้นตอกย�้าว่าหล่อนคงไม่ใช่ลูกสาวสุดที่รกัอกีต่อไป

แล้ว 

มารดาคงเกลียดหล่อนถึงได้กล้าเช่นนี้ หรือไม่ท่านก็อาจจะหมด

ความอดทนกบัพฤตกิรรมขวางโลกของหล่อน หญงิสาวยอมรบัว่าท�าเกนิไป

ในบางเรื่อง แต่นั่นกเ็พราะต้องการเรยีกร้องความสนใจ หากข่าวลอืว่าท่าน
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ก�าลงัจะแต่งงานเป็นจรงิ สุดท้ายพมิพ์ภดิากจ็ะกลายเป็นหมาหวัเน่า 

หญงิสาวหยบิกระเป๋าสตางค์ขึ้นมา ภายในมรีูปของพ่อ ขอบตาร้อน

ผ่าว น�้าตาเมด็เป้งๆ รนิอาบสองแก้ม หล่อนมองภาพของพ่อ สหีน้าท่านยิ้ม

แย้ม นี่คอืรูปถ่ายครอบครวัใบเดยีวที่ยงัเหลอือยู่ หญงิสาวคดิถงึพ่อจบัใจ 

หากท่านอยู่คงจะสอนหล่อนได้ว่าควรท�าอย่างไร

อุบัติเหตุท�าให้พิมพ์ภิดาโกรธ ถ้าวันนั้นแม่ของหล่อนรับโทรศัพท์  

ทกุอย่างคงไม่ลงเอยแบบนี้ หล่อนยงัจ�าสิ่งที่พ่อบอกได้เป็นอย่างด ีท่านเคย

ชวนให้หญงิสาวย้ายไปอยู่ที่อเมรกิาเพื่อเรยีนต่อ หลงัจากพ่อเสยี ชวีติของ

หล่อนกเ็คว้ง 

เสียงกระดิ่งประตูร้านสะดวกซื้อดังก้องอยู่ข้างหู แต่พิมพ์ภิดากลับ

จ้องไปยังประตูหน้าของตึกฝั่งตรงข้าม แล้วดื่มเบียร์เพื่อดับกลุ้ม หล่อน 

ไม่ได้ถอดใจกลับบ้านอย่างที่ควรเป็น แต่กลับมานั่งอยู่ที่ตึกอีกฝั่งเพื่อรอ 

หญงิสาวเหน็รถสดี�าที่จอดรอพร้อมคนขบัรถ อกีไม่นานมารดากค็งออกมา 

หล่อนต้องคุยให้รู้เรื่อง

ในที่สุดการรอคอยกส็ิ้นสุดลง พมิพ์ภดิาลุกขึ้นจ้องไปยงัฝั่งตรงข้าม 

ร่างที่คุ้นตาเดินออกมา แต่ที่ท�าให้หญิงสาวปวดร้าวก็คือ ท่านไม่ได้อยู่คน

เดียว ข้างกายมีชายหนุ่มหน้าตาหล่อเหลาเดินออกมาด้วย รฐกรสวมสูท

สนี�้าเงนิเข้ม ใบหน้าขาวจดัสไตล์หนุม่เกาหล ีภายนอกแม้จะดเูรยีบร้อย แต่

ลกึๆ แล้วพมิพ์ภดิารู้ดวี่านั่นคอืหน้ากาก 

หล่อนจ้างนักสืบติดตามรฐกรจนรู้ว่า ชายหนุ่มเคยสนิทสนมกับ 

สาวใหญ่หลายคน ทรัพย์สินที่รฐกรมีล้วนแล้วแต่ได้มาด้วยความเสน่หา 

ทั้งคอนโดมเินยีมสุดหรู รวมถงึรถที่มสีาวใหญ่คนหนึ่งดาวน์ให้ แต่พอเอา

ข้อมูลนี้ให้มารดาดู ท่านกลบัไม่เชื่อ 

อรุณาเดนิไปที่รถซึ่งคนขบัรออยู่แล้วพูดอะไรบางอย่าง คนขบัรถจงึ

ขบัออกไป ดูเหมอืนท่านต้องการกลบักบัรฐกรตามล�าพงั 

พมิพ์ภดิาพยายามจะข้ามไปฝั่งตรงข้าม แต่ตดิสญัญาณไฟ หล่อน
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ตดัสนิใจโทร. เข้าโทรศพัท์มอืถอื แต่สิ่งที่เหน็คอื มารดามองหน้าจอ แล้ว

หนัไปหารฐกรราวกบัจะถามความเหน็ ในที่สดุมารดากก็ดตดัสาย หญงิสาว

โทร. ซ�้าอกี แต่กถ็ูกท�าเช่นเดมิซ�้าถงึห้าครั้ง

หญงิสาวรอจนสญัญาณข้ามถนนเปลี่ยนเป็นสเีขยีว แต่พอหล่อนจะ

ข้ามไป รฐกรกม็องมา เขารบีจงูอรณุาไปขึ้นรถของตน พมิพ์ภดิาไม่แน่ใจว่า

มารดาเหน็หล่อนหรอืไม่ แต่สิ่งที่ท�าให้หล่อนเจบ็กค็อื เหน็ท่านกดตดัสาย

หล่อนเป็นครั้งที่หก พมิพ์ภดิาข้ามถนนไปฝ่ังตรงข้ามได้ในที่สดุ เป็นจงัหวะ

เดียวกับที่รถแล่นออกไป น�้าตาที่พยายามกลั้นไว้ไหลลงมาอีกอย่างห้าม 

ไม่อยู่ นัยน์ตาคู่สวยพร่าเลือนยามมองภาพตรงหน้า ก่อนที่หญิงสาวจะ

ตดัสนิใจท�าบางอย่าง พมิพ์ภดิาโบกมอืเรยีกแทก็ซี่ รถแล่นมาจอดตรงหน้า 

หล่อนเอ่ยว่า

“ไปรอ็กซี่บาร์ อโศก”

หญิงสาวก้าวขึ้นรถ ปาดน�้าตาที่ไหลออกมาอย่างต่อเนื่อง ในเมื่อ

มารดาไม่แคร์หล่อนเลย หล่อนก็จะท�าบางอย่างเพื่อให้ท่านหันมามองบ้าง 

มารดาจะต้องรู้ว่าความอบัอายที่แท้จรงิเป็นเช่นไร

รอ็กซี่บาร์ต่างจากที่ธณรศิคดิเอาไว้พอสมควร ด้วยการตกแต่งด้าน
นอกที่หรหูรากว่าผบัอื่นๆ บ่งบอกว่าเจ้าของค่อนข้างพถิพีถินั แม้ว่าในเมอืง

ไทยบาร์โฮสต์จะไม่ได้เป็นที่นิยมมากนัก อาจเพราะไม่อาจโพรโมตได้มาก

เหมอืนที่เที่ยวอื่นๆ ลูกค้าที่เข้ามาใช้บรกิารล้วนแต่เป็นคนมเีงนิแทบทั้งนั้น 

ลูกค้าหลักของบาร์โฮสต์คือผู้หญิง ส่วนใหญ่เป็นวัยท�างาน ต้องการมาหา 

ที่นั่งดื่ม พกัผ่อน คลายเครยีด ภายในบาร์จะมหีนุม่ๆ หน้าตาดมีาคอยดแูล

ให้พวกหล่อนคลายเหงา 

ธณริศรู้จักที่แห่งนี้จากการแนะน�าของเพื่อนที่มาใช้บริการ หลังจาก

นั้นชายหนุม่กเ็ข้าไปเชก็ในเวบ็ไซต์ เพราะต้องการให้แน่ใจว่าจะไม่ท�าให้เกดิ

เรื่องเดอืดร้อนกบัไบรอนัตามมาในภายหลงั นบัตั้งแต่รู้จกักนัเมื่อห้าปีก่อน 
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ไบรอนักม็อบข้อมลูเจาะลกึมาให้หลายอย่าง การที่บรษิทัดคีงิส์ท�าก�าไรทะลุ

เป้าได้กเ็พราะผู้ชายคนนี้ 

“ขอบคณุมากนะกรซิ ผมไม่คดิเลยว่าคณุจะหาของขวญัถกูใจแบบนี้

ให้” สหีน้าของไบรอนับ่งชดัว่าดใีจ

“ใจเยน็ก่อนไบรอนั ผมแค่พาคุณมาพกัผ่อน ส่วนของขวญั คุณคง

ตอ้งเลอืกเอาเอง” เขาหมายถงึหนุม่น้อยหน้าตาดรีาวกบันายแบบที่จะมานั่ง

เป็นเพื่อน บางส่วนก�าลงัเตรยีมขึ้นแสดงบนเวที

“สวสัดคีรบัคุณกรซิ นี่คงเป็นคุณไบรอนั เชญิครบั ผมเตรยีมโต๊ะ

หน้าสุดไว้ให้คุณแล้ว”

“คุณคือ...” ธณริศหรี่ตามองคนตรงหน้าอย่างประหลาดใจ เขาจึง

แนะน�าตวั

“ผมเอริ์ทไงครบั เราคุยกนัทางไลน์ จ�าได้ไหมครบั”

“อ๋อ คุณนี่เอง”

นอกจากเพื่อนจะบอกเรื่องบาร์โฮสต์นี้แล้ว ยงัส่งไลน์ของเจ้าของมา

ให้ เขามชีื่อจรงิว่าอลงกต รูปโพรไฟล์เป็นหนุ่มผวิขาวสไตล์เกาหลคีนหนึ่ง 

แต่พอมาเหน็ตวัจรงิกย็ิ่งประหลาดใจ เพราะชายหนุ่มยงัดูเดก็มาก 

“ผมยงัคดิว่าคุณอายุมากกว่านี้เสยีอกี”

“นั่นเป็นรปูที่ใช้ตดิต่อลกูค้าครบั ต้องดเูป็นทางการนดิหนึ่ง เราไปนั่ง

ที่โต๊ะดไีหมครบั อกีไม่กี่นาทกีารแสดงจะเริ่มแล้ว”

ธณริศพยักหน้า เขาหันไปทางไบรอันซึ่งก�าลังยิ้ม แล้วเดินตาม

เจ้าของร้านเข้าไป ที่นั่งของสองหนุ่มอยู่หน้าสุดติดเวที ชายหนุ่มกวาดตา

มองไปรอบๆ ด้านหน้าสุดของร้านท�าเป็นเวทยีกขึ้นไป มทีางเดนิเป็นรูปตวั

แอล เก้าอี้ของแขกวไีอพจีะอยู่ด้านหน้า คงเพื่อความใกล้ชดิหนุ่มหล่อที่จะ

ออกมาแสดงนั่นเอง อลงกตผายมอืให้ไบรอนักบัธณรศินั่ง 

“รบัเครื่องดื่มอะไรดคีรบั ผมจะสั่งให้”

“ไม่ยกัรู้ว่าเจ้าของร้านบรกิารดอีย่างนี้”
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“ส�าหรับคุณสองคนเป็นกรณีพิเศษครับ ถ้าเป็นคนอื่นผมมีลูกน้อง

คอยดูแลให้” เจ้าของร้านบุ้ยใบ้ไปทางหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งสวมเดรสสั้น  

แต่งหน้าจดัคอยต้อนรบัแขก 

บาร์แห่งนี้ค่อนข้างกว้างขวาง แขกส่วนหนึ่งชอบดูการแสดงจึงจอง

โต๊ะนั่งหน้า การแสดงจะเป็นพวกการเต้นของดาวเด่นประจ�าบาร์ แขก 

บางส่วนที่ชอบนั่งดื่มเฉยๆ กม็กัจะสั่งเครื่องดื่มซึ่งเรยีกกนัว่า ‘ดรงิก์’ และ

รอให้พนกังานต้อนรบัพาหนุ่มๆ มาให้เลอืก ถ้าลูกค้าคนไหนถูกใจกจ็ะซื้อ

เครื่องดื่มให้เดก็และเรยีกมานั่งด้วย กฎเหลก็ของที่นี่คอื ห้ามเดก็มสีมัพนัธ์

กบัลกูค้าเดด็ขาด ท�าได้แค่นั่งคยุเป็นเพื่อน หากมกีารเจรจาอะไรมากกว่านั้น

และทางร้านจบัได้จะถูกไล่ออกทนัที

“วนันี้ลูกค้าเยอะจรงิๆ นะครบั”

“ครบั วนัศุกร์อย่างนี้ปกตลิูกค้าเตม็ทุกโต๊ะ แต่ถ้าวนัธรรมดาวนัอื่น

กซ็าไปบ้าง”

“เพราะอะไรคุณถงึมาเปิดบาร์อย่างนี้”

ธณรศิถามออกไปตรงๆ เขาแปลกใจ เพราะภาพลกัษณ์ของเจ้าของ

ร้านดูจะเป็นหนุ่มวัยท�างานมากกว่านักเที่ยว ผิวพรรณที่สะอาดสะอ้าน 

รวมถึงริมฝีปากแดงจัดอย่างคนสุขภาพดีบอกให้รู้ว่าเขาดูแลตัวเองเป็น 

อย่างด ีไบรอนัเองกค็งชื่นชมเจ้าของร้าน ถงึกบัมองตาไม่กะพรบิ

“ผมเบื่องานประจ�า คณุกรซิกร็ู ้พนกังานกนิเงนิเดอืนอย่างเราท�างาน 

งกๆ แต่สดุท้ายกไ็ม่ได้อะไร อย่างมากกไ็ด้โบนสันดิหน่อย แต่เผลอๆ อาจ

จะถกูเลย์เอาต์เมื่อไหร่กไ็ด้ ยิ่งเศรษฐกจิไม่ดยีิ่งแล้วใหญ่ ตกงานได้ทุกเมื่อ”

“แล้วท�าไมไม่เป็นผบั ท�าไมถงึเลอืกบาร์โฮสต์”

“เพราะผมรู้สึกว่าคนขี้เหงามีเยอะน่ะสิครับ ผมอยากให้ทุกคนม ี

ความสุข”

ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริการบาร์โฮสต์มักจะเป็นผู้หญิง บ้างก็

แต่งงานแล้วแต่ไม่มีความสุข บ้างก็เป็นผู้หญิงวัยท�างานแต่ไม่มีครอบครัว 
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พวกนี้กระเป๋าหนักและพร้อมจะจ่ายเงินเพียงเพื่อให้คนมานั่งคุยและเอาใจ 

แต่ช่วงหลงัมหีนุ่มๆ แวะมาเที่ยวบ่อยขึ้นจนตอนนี้ลูกค้าทั้งสองเพศมพีอๆ 

กนั

“คุณมองการณ์ไกล ผมว่าอีกหน่อยกิจการแบบนี้น่าจะไปได้สวย 

สงัคมยิ่งเครยีด คนกย็ิ่งหาทางออก” ไบรอนัพูด ส่งสายตาหวานฉ�่าไปให้

อลงกต เขายิ้มหวานรบั

“นี่คุณไบรอันกับคุณกริซคงไม่ได้ก�าลังหาข้อมูลเพื่อเทกโอเวอร์บาร์

ของผมหรอกใช่ไหม”

“โอ๊ย เปล่าครบั ใครจะกล้า แค่ดูผมกร็ู้แล้วว่ากจิการของคุณก�าไร

คนืละหลายแสน ใครจะกล้าเทกโอเวอร์ล่ะครบั กระเป๋าผมคงไม่หนกัพอ”

เจ้าของร้านหวัเราะเสยีงดงัชอบใจ 

“สรุปว่าจะรบัเครื่องดื่มอะไรดคีรบั”

“ผมขอวอดคา” ไบรอนัสั่งก่อนแล้วจงึหนัไปหาธณรศิบ้าง

“ผมขอบายดกีว่า ผมแค่แวะมาส่งคุณไบรอนั”

“อะไรกนัครบัคุณกรซิ แค่ดื่มแก้วเดยีวเอง เอาเป็นว่าผมขอแนะน�า

โมฮีโตสูตรใหม่ของทางร้านสักแก้วนะครับ นั่งชมการแสดงก่อนแล้วค่อย

กลบั”

โมฮีโต คือค็อกเทลซึ่งมีส่วนผสมของเหล้ารัมคิวบา น�้ามะนาว  

น�้าเชื่อม และโซดา หอมกลิ่นมนิต์

“ใช่กรซิ นั่งดื่มด้วยกนัก่อน จะรบีกลบัไปไหน หรอืคุณมสีาวๆ รอ

อยู่”

“เปล่า ผมแค่ไม่ค่อยชนิเท่าไหร่”

“เอาน่า อยู่สักชั่วโมง คิดเสียว่าอยู่เป็นเพื่อนผม คุณก็ไม่ได้มีนัด

อะไรไม่ใช่หรอื”

ธณรศิมองคนตรงหน้าอย่างสงัเกต สหีน้าของไบรอนับอกชดัว่าอยาก

ให้เขานั่งเป็นเพื่อน 
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“บงัเอญิม.ี..แต่คงยงัไม่รบี” 

“นดัใครไว้หรอื”

“เพื่อนครบั สมยัเรยีนที่อเมรกิา เหน็ว่าจะมากนัแถวนี้”

“ไม่รู้ละ ไหนคุณบอกว่าจะให้ของขวัญผม ผมยังไม่ให้คุณกลับ

จนกว่าผมจะหาเพื่อนที่ถกูใจ และถ้าถงึตอนนั้นผมจะเตะก้นคณุออกไปจาก

ร้านเอง” ไบรอนัพูดตดิตลก ธณรศิจงึหนัไปหาเจ้าของร้านและพยกัหน้า

“งั้นผมขอเครื่องดื่มที่คุณเอิร์ทแนะน�าก็แล้วกันนะ ไหนๆ ไบรอัน 

ขอมาแล้ว จะรบีกลบัเลยเดี๋ยวจะเสยีน�้าใจ”

“ได้เลยครบั ผมจะรบีให้เดก็จดัมาให้โดยด่วน ขอให้คุณทั้งสองสนุก

กบัการแสดงของเรานะครบั”

อลงกตโบกมือเป็นสัญญาณ ครู่เดียวไฟในร้านก็หรี่ลงแล้วเปลี่ยน

เป็นไฟสาดไปมา เสยีงเพลงสนกุสนานเริ่มต้นขึ้น บนเวทมีชีายหนุม่หน้าตาดี

หุน่ล�่าโยกย้ายตามจงัหวะเพลง ธณรศิควรจะจ้องมองผูช้ายบนเวท ีแต่แล้ว

หางตากลบัไปสะดุดกบัหญงิสาวคนหนึ่งที่เพิ่งมานั่งโต๊ะตวัตดิกนั

ทันทีที่เสียงเพลงจังหวะเร้าใจดังขึ้น หนุ่มอายุรุ่นยี่สิบจ�านวนหกคน 
กเ็ดนิออกมา พวกเขาต่างวาดลวดลายด้วยการเต้น ท่าเต้นสนุกสนานผสาน

กบัความแขง็แรงเรยีกเสยีงกรี๊ดจากลกูค้าแทบทกุโต๊ะในร้าน หลายคนลกุขึ้น

เต้นตามจงัหวะบนเวท ี หนุ่มทุกคนสวมเสื้อยดืสขีาว กางเกงยนีฟิตเปรี๊ยะ 

หุ่นผ่านการฟิตมาอย่างดจีนเหน็กล้ามเนื้อหน้าท้องเป็นมดัๆ ช่วงไหล่กว้าง 

กล้ามเนื้อตงึแน่น

ยิ่งจงัหวะเพลงเรว็ขึ้น หนุ่มทั้งหกซึ่งเป็นดาวเด่นของบาร์แห่งนี้กย็ิ่ง

เต้นอย่างสุดเหวี่ยงด้วยจังหวะเร้าใจประกอบกับลีลาการเต้นอันวาบหวิว 

หลายคนเต้นมาตามทางเดนิรปูตวัแอลเพื่อให้ใกล้ชดิลกูค้ามากขึ้น บ้างกด็งึ

ลกูค้าขึ้นไปเต้นบนเวทด้ีวย ไฟสปอตไลต์จากด้านบนดคูล้ายไฟในผบัต่างๆ 

เมื่อถงึท่อนกลางของเพลง หนุม่ทกุคนกเ็ริ่มถอดเสื้อยดืออกแล้วโยนเสื้อไป
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ยังลูกค้าสาวใหญ่ที่นั่งอยู่สองฝั่งของเวที เสียงกรี๊ดดังกระหึ่มไปทั่วร้าน  

ทุกคนปรบมอืเชยีร์

ไบรอนัดจูะเพลดิเพลนิกบัการแสดงเป็นอย่างมาก ธณรศิเหน็อกีฝ่าย

จ้องหนุ่มที่เต้นอยู่ตรงกลางเวทีพร้อมกับโยกตัวไปตามจังหวะเพลง หนุ่ม

คนกลางอายุน่าจะยี่สบิต้นๆ หน้าตาดรีาวกบันายแบบ คิ้วเข้ม นยัน์ตาคม 

แถมยังขยันส่งสายตาลงมาให้ไบรอันบ่อยครั้ง ธณริศมองไปรอบๆ เห็น

ลูกค้าทุกคนก�าลงัปล่อยตวัปล่อยใจไปกบัจงัหวะสนุกๆ 

เขายอมรับว่าเบื่อ เพราะไม่ได้มีรสนิยมชอบดูผู้ชายเต้น หรือเป็น

เพราะผู้หญงิโต๊ะข้างๆ น่าสนใจกว่ากไ็ม่ทราบได้

หล่อนอายุเท่าไรกันนะ...นั่นคือค�าถามที่ผุดขึ้นในสมองของธณริศ 

นบัตั้งแต่หญงิสาวเข้ามานั่ง เขากห้็ามสายตาตวัเองไม่ได้เลย ชุดเดรสสั้นกุด

สีครีมที่เน้นส่วนโค้งส่วนเว้า สายเดี่ยวที่พาดอยู่เหนือหัวไหล่กลมกลึง 

หน้าอกหน้าใจล้นทะลักจนกลัวว่าสายเดี่ยวนั้นจะรับน�้าหนักไม่ไหว แต่ที่ 

สะดุดตาธณรศิกลบัเป็นป้ายราคาที่โผล่พ้นชายกระโปรงต่างหาก ดูเหมอืน

นกัเที่ยวคนนี้เพิ่งซื้อชดุมาหมาดๆ จนลมืตดัป้ายราคาออก แถมถงุของร้าน

ก็ยังวางอยู่บนเบาะข้างๆ ที่หล่อนนั่ง เขาจ�าได้ว่าร้านนั้นอยู่ตรงข้ามบาร์ 

แห่งนี้นี่เอง

หญิงสาวผิวขาวกว่าชาวเอเชียทั่วๆ ไป ดูแล้วน่าจะเป็นลูกครึ่ง 

สังเกตจากเส้นผมสีน�้าตาลอ่อน แต่น่าเสียดายที่ใบหน้าพอกเครื่องส�าอาง

หนาเตอะราวกับเจ้าตัวต้องการปิดบังอายุที่แท้จริง เขาแอบได้ยินพนักงาน

สาวเดนิมาถามเรื่องเครื่องดื่ม เจ้าหล่อนสั่งเตกลีาเพยีวทเีดยีวสามชอต 

เขาเหน็หญงิสาวกระดกเหล้าเข้าปากราวกบัจะใช้ย้อมใจ แววตาของ

หล่อนหม่นเศร้า ใบหน้าเจือความทุกข์ ขณะที่บนเวทีก�าลังมีการแสดง  

หญิงสาวกลับหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมา ธณริศแอบมองด้วยความอยากรู้ 

และเหน็ว่าหล่อนก�าลงัไลฟ์ เขาได้ยนิไม่ถนดัว่าหญงิสาวพูดอะไรลงไป แต่

พอเหน็น�้าตาที่ไหลเป็นทางกท็�าให้ยิ่งสนใจ 
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การแสดงบนเวทีมาถึงจุดพีกเมื่อนักเต้นต่างแยกย้ายกันลงจากเวท ี

หนุ่มคนกลางตรงมาดึงมือไบรอันขึ้นไปเต้นบนเวที เขาหันมาหาก่อนที่ 

ธณริศจะโบกมือเป็นเชิงบอกว่าตามสบาย สิ่งที่เขาสนใจคือ หญิงสาวโต๊ะ

ข้างๆ ก�าลงัท�าอะไรกนัแน่ 

เขาเหน็หล่อนยื่นโทรศพัท์ให้พนกังานเพื่อให้อกีฝ่ายช่วยถ่ายวดิโีอให้ 

ก่อนที่เจ้าตวัจะกระดกเตกลีารวดเดยีวจนหมดเกลี้ยงแล้วกระโดดขึ้นไปเต้น

บนเวทีบ้าง ท่าเต้นที่ยั่วยวนกับสะโพกกลมกลึงที่ร่อนอยู่ตรงหน้าช่างเป็น

ภาพบาดตา ธณรศิอดไม่ได้ที่จะจ้องเรอืนร่างของหล่อน 

หญงิสาวท�าให้ทกุคนฮอืฮามากขึ้นด้วยการเลกิชายกระโปรงด้านหนึ่ง

ขึ้นสูงจนเห็นเรียวขาเนียนกลมกลึง หล่อนเต้นวนรอบเสา ขณะที่ดาวเด่น

ของบาร์ตรงเข้าไปเต้นด้วย ท่าเต้นที่ดูเหมือนสาวเจนโลกมีเพียงธณริศ

เท่านั้นที่รู้ดีว่า นั่นคือการแสดงฉากหนึ่งให้ใครบางคนที่อยู่ปลายสายดู 

ต่างหาก 

หญงิสาวแสร้งท�าท่าทางก๋ากั่นทั้งที่ความจรงิเจ้าตวัเมา เสยีงปรบมอื

เชยีร์ดงัขึ้นเมื่อหล่อนกบัดาวเด่นรวมถงึไบรอนัต่างเต้นแข่งกนั เสยีงเป่าปาก

ดงัไปทั่วร้านพร้อมกบัการตบมอืเป็นจงัหวะ ธณรศิไม่รู้ตวัเลยว่าเผลอขมวด

คิ้ว เขาหยบิเครื่องดื่มบนโต๊ะขึ้นดื่ม บอกไม่ถูกว่าเพราะอะไรถงึไม่ชอบใจ

เขามั่นใจว่าหญิงสาวบนเวทียังเด็ก อาจจะไม่ถึงสิบแปดด้วยซ�้า 

เพราะอะไรหล่อนถงึได้มาอยู่ที่นี่ ความหงุดหงดิท�าให้เผลอจ้องมองคนบน

เวทตีาเขมง็ เขาดื่มเครื่องดื่มในจงัหวะเดยีวกบัที่แผ่นหลงัถกูกระแทกอย่าง

แรง เครื่องดื่มกระฉอกใส่เตม็เสื้อพร้อมกบัเสยีงสบถของผู้ชายที่ชื่อธณรศิ



๒
หมีหรือน้องหมาที่แสนเชื่อง

“ผมต้องขอโทษคุณกรซิด้วยนะครบัที่พนกังานของผมซุ่มซ่าม”
อลงกตยกมอืไหว้ขอโทษธณรศิ เขาพาชายหนุม่เข้ามาในห้องรบัรอง

ด้านหลงั หลงัจากนั้นกใ็ห้ผู้จดัการไปน�าเสื้อมาให้ชายหนุ่มเปลี่ยน โชคดทีี่

รูปร่างของอลงกตกบัธณรศินั้นใกล้เคยีงกนั 

“ไม่เป็นไรครับ ผมเข้าใจ แขกในร้านเยอะ พนักงานคุณคงไม่ได้

ตั้งใจหรอก”

“แต่มนัแย่มาก ท�าอะไรไม่ระวงัเลย ผมจะสั่งพกังานพนกังานคนนี้

สกัสองวนั”

“อย่าถงึขนาดนั้นเลย ผมไม่ได้เป็นอะไร แค่เสื้อเลอะ เหน็ทผีมคง

ต้องขอยมืเสื้อคุณใส่กลบัห้องก่อน แล้ววนัหลงัค่อยเอามาคนื”

“ด้วยความยินดีครับ ผมต้องขอโทษในความผิดพลาดของลูกน้อง 

ขอเชญิคณุกรซิพกัผ่อนตามสบายนะครบั ถ้าพร้อมเมื่อไหร่กข็อเชญิออกไป

สนุกต่อได้เลย ผมขอตวัออกไปตรวจดูความเรยีบร้อยข้างนอกก่อน”

อลงกตโค้งตวัออกไป ทิ้งให้ธณรศิอยูต่ามล�าพงั ห้องนี้น่าจะเป็นห้อง
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รบัรองแขก เพราะมโีซฟาตวัใหญ่ อกีทั้งด้านในยงัมห้ีองน�้าและบาร์เครื่องดื่ม 

อาจไว้ส�าหรบัแขกที่ต้องการความเป็นส่วนตวักไ็ด้ 

ชายหนุม่หยบิโทรศพัท์มอืถอืขึ้นมาด ูมข้ีอความจากหนุ่มทั้งสองเด้ง

ขึ้นมาหลายครั้ง เขานัดกับศรุตและรามิลที่ผับฝั่งตรงข้าม แม้จะหงุดหงิด 

แต่นี่อาจจะเป็นโอกาสอันดีที่เขาจะได้ขอตัวกลับก่อน ธณริศตั้งใจว่าจะไม่

กลบัเข้าไปหน้าเวทอีกีแล้ว เพราะตั้งใจปล่อยไบรอนัไวต้ามล�าพงั เท่าที่เหน็

ตอนก่อนออกมา ชายหนุ่มเพิ่งจะเรยีกดาวเด่นของบาร์มาร่วมโต๊ะด้วย เขา

รบีผลดัเสื้อและน�าเสื้อตวัเดมิใส่ถุงไว้ ทว่าตอนที่ผลกัประตูออกมากไ็ด้ยนิ

เสยีงเอะอะหน้าห้อง

“คุณผู้หญงิเมาแล้ว กลบัเถอะนะคะ”
พนกังานต้อนรบัสาวชื่อเยลหลเีข้ามาช่วยพยุงหญงิสาว หล่อนเพิ่งจะ

ลงจากเวทใีนสภาพเดนิโซเซ แค่มองวงหน้าแดงก�่ากรู้็ได้ว่าคงไม่มสีตเิท่าใด

นกั 

“ฉันไม่กลับ ฉันยังไม่เมาเสียหน่อย หรือคุณกลัวว่าฉันไม่มีเงินซื้อ 

ดรงิก์ นี่ไง เงนิฉนัมเีป็นฟ่อน” หญงิสาวโวยวาย แล้วควกัธนบตัรปึกใหญ่

ออกมาพสิูจน์ 

พนกังานต้อนรบัส่ายหน้า

“ดฉินัไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้น แต่ว่าคุณน้องเมามากแล้ว”

คนตรงหน้าชะงกั ถลงึตาโต แค่นเสยีงดงัใส่

“คุณเรยีกใครน้อง ฉนัไม่ใช่เดก็นะ”

ธณริศซึ่งยืนมองเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นอยากจะเข้าไปตอกหน้าอีกฝ่าย

ให้สาสม ถงึแม้หญงิสาวจะจงใจแต่งหน้าจดั แต่กไ็ม่อาจกลบความเนยีนใส

ของเนื้อแท้ได้เลย ผวิกายเปล่งปลั่งของสาวแรกรุ่นดูอย่างไรกเ็หน็อยู่ดี

“เอาเถอะค่ะ ไม่ใช่กไ็ม่ใช่ แต่คุณเมาแล้ว กลบัเถอะนะคะ ดฉินัจะ

ให้ รปภ. เรยีกรถให้”
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เยลหลที�าท่าจะหิ้วปีกหญงิสาวออกไปจากร้าน แต่หล่อนกลบัยื้อแขน

ไว้ 

“ฉนัยงัไม่กลบั ฉนัต้องการพาผู้ชายสกัคนกลบับ้าน ใครกไ็ด้”

พนักงานต้อนรับตาโตกว่าเดิม สูดหายใจลึกเหมือนต้องข่มความ

โกรธอย่างยิ่งยวด

“คณุคะ เดก็ของเราไม่ได้มไีว้ขายนะคะ หน้าที่คอืนั่งเป็นเพื่อนคยุใน

บาร์เท่านั้น”

“เออ...นั่นละ ฉนัต้องการผูช้ายสกัคน คณุไปพามาให้ฉนัเลอืกเดี๋ยวนี้”

เยลหลีถอนหายใจพร้อมส่ายหน้า ไม่เคยเห็นลูกค้าที่ดื้อดึงขนาดนี้

มาก่อน แค่มองก็รู้ว่าคนตรงหน้าเป็นเด็กสาว บางทีอาจจะหนีแม่มาเที่ยว

หรอืไม่กม็าเพื่อประชดแฟน 

“ดฉินัคงท�าอย่างนั้นไม่ได้หรอกค่ะ คุณเมามากแล้ว เชื่อดฉินัเถอะ

นะคะ กลบัไปก่อน”

“ไม่กลบั ฉนัต้องการเพื่อนนั่งดื่ม ไม่ได้ยนิหรอืไง”

“แต่คุณเมา”

“ฉนัไม่เมา ยงัเดนิตรงอยู่เลย”

ร่างบางพยายามจะเดนิโชว์ แต่ผลของแอลกอฮอล์ที่อยู่ในเลอืดท�าให้

ร่างนั้นโงนเงน 

ธณริศส่ายหน้า เขายืนดูเหตุการณ์อยู่พักหนึ่งนานพอจะรู้สึกว่าช่าง

เป็นการกระท�าที่ไร้สาระสิ้นดี ป่วยการที่จะสนใจเด็กไม่รู้จักโต ชายหนุ่ม

ตดัสนิใจเดนิแซงหล่อนไปแทน แต่แล้วกลบัรูส้กึถงึแรงกระชากจากด้านหลงั 

เขาชะงกั เหลอืบมองมอืเลก็บางที่แตะท่อนแขน 

“คุณนั่นละ ไปนั่งที่โต๊ะกบัฉนัเดี๋ยวนี้”

ใบหน้าคมสนัแดงขึ้นด้วยความโกรธ ถ้าสายตาของเขาเป็นเปลวเพลงิ 

คงแผดเผาหล่อนให้กลายเป็นจุณไปแล้ว

“ว่าอะไรนะ”



เ ก้ า แ ต้ ม  l  43

“ฉนับอกว่า ฉนัเลอืกคุณยงัไงล่ะ”

ใบหน้าที่รกครึ้มไปด้วยหนวดและเคราบึ้งตงึ จ้องหญงิสาวกลบั ร่าง

สูงมากกว่าร้อยแปดสบิเซนตเิมตรกระเถบิมาชดิ สหีน้าหาเรื่องเตม็ที่

“แต่คุณคะ ผู้ชายคนนี้ไม่ใช่...”

“ฉนัต้องการคนนี้ จ่ายเท่าไหร่กไ็ด้ฉนัสู้ไม่อั้น แค่นี้พอไหม”

หญิงสาวควักเงินในกระเป๋าออกมายัดใส่มือพนักงานต้อนรับ โดย

ไม่รู้เลยว่าใบหน้าของผู้ชายตรงหน้าแดงก�่าด้วยความโกรธ ดวงตาสฟี้าเจอื

เทาวาวโรจน์เหมอืนหมรี้ายที่ก�าลงัจะตะปบเหยื่อให้ตายคามอื 

“นี่หนู ถ้าคดิจะเอาเงนิค่าขนมมาซื้อตวักนัละก ็ฝันไปเถอะ เมามาก

แล้วกก็ลบับ้านนอนซะ”

หญิงสาวถลึงตา จ้องชายหนุ่มด้วยความโกรธที่โดนสบประมาท 

แอลกอฮอล์ท�าให้หล่อนลืมตัว แม้จะด้อยกว่าด้วยรูปร่างที่เล็กกว่าเท่าตัว 

แต่กลบัใช้นิ้วจิ้มอกอกีฝ่าย  

“คุณเรยีกใครหนู ฉนัไม่ใช่เดก็แล้ว”

ธณริศกวาดตามองคนตรงหน้า จริงอยู่หล่อนไม่ใช่เด็ก เพราะ

ส่วนสัดที่แม่ให้มานั้นช่างอวบอูมเตะตา แต่สิ่งที่หญิงสาวท�าเพื่อประชด 

ต่างหากที่ควรถูกเรยีกว่าเดก็

“กว็า่เธอนั่นละ เป็นเดก็เป็นเลก็ รอ่ิานเที่ยวบาร์โฮสต์งั้นหรอื แลว้นี่

พ่อแม่รูห้รอืเปล่าว่ามาเที่ยว ไหนเบอร์ผูป้กครองเอามา จะได้เรยีกคนที่บ้าน

ให้มารบั”

เขาเอื้อมมอืมาหมายดงึกระเป๋า หญงิสาวกอดกระเป๋าแน่น หล่อนหนั

ไปหาพนกังานต้อนรบัสาวแล้วแค่นเสยีง 

“นี่คิดจะกระชากกระเป๋างั้นหรือ ฉันเพิ่งรู้นะว่าที่นี่ต้อนรับลูกค้ากัน

แบบนี้ กด็ ีฉนัจะป่าวประกาศให้ทั่ว ต่อไปจะได้ไม่มคีนมาอุดหนุนอกี”

“อย่านะคะคณุ เข้าใจผดิกนัไปใหญ่แล้ว คณุผูช้ายไม่ใช่พนกังานของ

ร้านเราจรงิๆ ค่ะ เชญิคุณกลบัไปดกีว่า”
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“ไม่ ฉนัไม่กลบั ฉนัจะหิ้วผู้ชายคนนี้กลบับ้าน ได้ยนิไหม จะเรยีก

เท่าไหร่ฉนัสู้ไม่อั้น” คนเมายงัไม่หยุดโวยวาย

“บ้าไปกนัใหญ่แล้ว ชกัจะเหลอือดแล้วนะ เมามากกก็ลบับ้านไปนอน

นะหนู อย่าท�าให้คนอื่นเขาต้องเดอืดร้อนเพราะนสิยัเสยีๆ หน่อยเลย”

“กล้าดยีงัไงถงึมาว่าฉนั”

“ท�าไมจะไม่กล้า เลกิสร้างความเดอืดร้อนให้คนอื่นเสยีท ีมานี่”

ธณริศคว้าข้อมือหญิงสาว เขาหันไปทางพนักงานต้อนรับพร้อมกับ

พยักหน้า ทั้งสองกึ่งลากกึ่งจูงหญิงสาวออกไปทางประตูหน้า พิมพ์ภิดา

สะบดัมอืออกอย่างแรง หล่อนจงึเซไป 

“กรี๊ด! ปล่อย กล้ารงัแกฉนัหรอื คอยดูนะ ฉนัจะฟ้อง”

“เอะอะกฟ้็องเนี่ยนะ คนที่บอกว่าตวัเองไม่ใช่เดก็ กลบัไปส่องกระจก

ที่บ้านดกู่อนเถอะ หน้าตาอย่างเธอใครๆ เขากร็ูว่้าเป็นเดก็ รอ่ิานจะเที่ยวบาร์ 

ถ้าเป็นน้องนุ่งจะจบัตกี้นเสยีให้เขด็”

พมิพ์ภดิาถลนัเข้ามาหาอย่างลมืตวั หล่อนเงื้อมอืหมายตบ แต่ธณรศิ 

กลบัยดืตวัตรง สหีน้าขงึขงัท�าให้หญงิสาวชะงกั หล่อนหนัไปมองรอบๆ และ

พบว่าสายตาทุกคู่ก�าลังมองมาอย่างต�าหนิ ใบหน้าแดงก�่าค่อยๆ เผือดลง 

ทุกขณะ

“คุณรงัแกฉนั”

“เรียกว่าสั่งสอนจะดีกว่า เป็นเด็กไม่อยู่ส่วนเด็ก อย่าริอ่านท�าตัว

ประชดชวีติ มนัไม่ช่วยให้อะไรดขีึ้นหรอก จ�าเอาไว้”

“แกบอกว่าใครจะซื้อดรงิก์ให้นะไอ้หม”ี
เสียงหัวเราะผนวกกับสีหน้าล้อเลียนของศรุตท�าเอาธณริศถึงกับฉุน 

เขากบัพนกังานต้อนรบัช่วยกนัพาเมรขีี้เมาออกมาจากรอ็กซี่บาร์ จากนั้นเขา

กข็้ามถนนมาที่ไนต์คลบัแห่งนี้ทนัท ี เนื่องจากย่านนี้เป็นแหล่งสถานบนัเทงิ 

และบงัเอญิเหลอืเกนิที่บาร์ที่เขาชวนไบรอนัไปกอ็ยู่ตรงข้ามนี่เอง 
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“จะข�าอกีนานไหมวะ คนยิ่งหงุดหงดิอยู่” ธณรศิโพล่งเสยีงดงั 

คนตรงหน้าเขาชื่อศรุต เป็นเพื่อนสมัยเรียนที่ต่างประเทศด้วยกัน  

อนัที่จรงิยงัมอีกีคนคอืรามลิ แต่อกีฝ่ายตดิธุระจงึขอตวักลบัก่อน 

ชายหนุ ่มรู ้จักกับเพื่อนรักทั้งสองตั้งแต่สมัยเรียนเอ็มบีเอที่ต่าง

ประเทศ ใครจะรู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในค�่าคืนหนึ่งจะท�าให้นักเรียนไทย

สามคนกลายเป็นเพื่อนสนิทกันจนถึงทุกวันนี้ รามิลเป็นชายหนุ่มหน้าตาด ี

บคุลกินิ่งๆ เหมอืนไม่มพีษิมภียั แต่แท้จรงิแล้วเป็นเสอืซุ่ม ส่วนศรุตมฉีายา

ว่าเจ้าชายน�้าแขง็ เพราะชอบวางมาดเก๊ก ทั้งสามฉลองวนัก่อนเปิดเทอมด้วย

การไปนั่งดื่มในผบั แต่โชคร้ายที่ดนัถูกรุมผดิตวัเพราะคดิว่าเป็นอกีคนที่มี

เรื่องกัน ทั้งสามถูกไล่ล่าในตรอกแคบๆ ข้างผับ สถานการณ์คับขันท�าให้

ต้องช่วยเหลอืกนัและกนั 

“แล้วจะหงุดหงิดไปท�าไม มีผู้หญิงมาซื้อดริงก์ให้ก็แสดงว่าแกหล่อ

ถูกใจ แถมหุ่นล�่าบึ้กแบบนี้ เขากค็ดิว่าเป็นพนกังานในบาร์โฮสต์” ศรุตพูด

ขึ้นบ้าง 

ธณรศิยอมรบัว่าตนหุ่นด ีนั่นกเ็พราะเขาชอบเล่นกฬีาแทบทุกชนดิ 

“แต่ฉันไม่ใช่โว้ย เด็กนั่นตาถั่ว มองยังไงวะถึงได้คิดว่าฉันเป็น

พนกังานไปได้”

ธณรศิยอมรบัว่าโมโหที่โดนหญงิสาวสบประมาท แต่พอคดิถงึแววตา

หม่นเศร้าของหญิงสาวก็อดรู้สึกตงิดๆ ขึ้นมาไม่ได้ ป่านนี้คงนั่งร้องไห้ 

ขี้มูกโป่งอยู่หน้าบาร์แล้วละมั้ง

“เดก็?” ศรตุถามย�้า “อย่าบอกนะว่าคนที่คดิจะซื้อเครื่องดื่มเลี้ยงแก

เป็นเดก็น่ะ”

“ไม่ใช่แค่เดก็ แต่เดก็มาก...” เขาลากเสยีงยาว “มธัยมต้นหรอืเปล่า

กไ็ม่รู้”

ส่วนที่เด่นสะดดุตาเกนิวยัมธัยมคงเป็นหน้าอกหน้าใจ เขารู้ว่าหล่อน

จงใจแต่งตวัเกนิวยัเพื่อเข้ามาเที่ยวบาร์ 
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“ไม่น่าเป็นไปได้ เดก็มธัยมต้นน่ะหรอืจะมาอยู่ในสถานที่แบบนี้”

“มนักไ็ม่แน่ไอ้ศรุต เดี๋ยวนี้เขาไม่ตรวจบตัรหรอก ขอให้เงนิถงึใจถงึ

เป็นพอ”

“ถามจริง แกมั่นใจหรือว่านั่นเป็นเด็กจริงๆ ไม่ใช่ผู้หญิงที่แค่หน้า

เดก็”

“เดก็ชวัร์ แต่อายเุท่าไหร่ไม่แน่ใจ คอยดนูะ ถ้าเจอกนัอกีครั้งละกจ็ะ

จบัมาตก้ีนเสยีให้เขด็” ชายหนุม่กระดกออนเดอะรอ็กตรงหน้ารวดเดยีวหมด 

เขารู้สกึเสยีเชงิที่ถูกผู้หญงิชี้นิ้วซื้อตวั รู้ไปถงึไหนอบัอายไปถงึนั่น 

“ห ึจะตกี้นเดก็หรอืขย�้าเดก็ลงท้องกนัแน่...ไอ้หม”ี

ชื่อเลน่ของธณรศิคอืกรซิ แต่เพื่อนซี้อย่างศรตุและรามลิมกัจะลอ้วา่

เขาคือหมีกริซลีดีๆ นี่เอง ยามโมโหก็พร้อมจะอาละวาดทุกอย่าง แต่ยาม

เงยีบ รูปร่างที่ใหญ่โตทรงพลงัอ�านาจกท็�าให้ทุกคนไม่กล้าหอื

“ฉนัท�าแน่ ถ้าขนืยงัมายุง่กบัฉนัอกีละก ็ฉนันี่ละจะสวมวญิญาณหมี

โหดฉกีหล่อนเป็นชิ้นๆ”

“แล้วฉนัจะคอยดูว่าแกจะฉกีเนื้อเหยื่อหวานๆ นั่นจรงิหรอืเปล่า” 

ศรตุแกล้งพดูหยอก แต่ธณรศิไม่ข�าด้วย เขาเกลยีดเดก็ โดยเฉพาะ

เดก็ผู้หญงิเป็นที่สุด ผู้หญงิล้วนแต่วุ่นวาย ก่อแต่เรื่องเดอืดร้อนไม่ได้หยุด 

ดงันั้นลูกทมีของเขาจงึเป็นชายหนุ่มเกอืบเก้าสบิเปอร์เซน็ต์

“น่าหกัคอต่างหาก อย่าให้เจอรอบหน้านะ แม่เดก็แสบ”

“ขอเตือนไว้อย่างนะ โบราณว่าเกลียดอะไรมักได้อย่างนั้น ฉันมี 

ลางสงัหรณ์ว่าแกกบัเดก็นั่นจะต้องได้เจอกนัอกีเรว็ๆ นี้”

ลางสังหรณ์ของศรุตเป็นจริงในอีกสองชั่วโมงต่อมา เพราะเมื่อสอง
หนุม่ตดัสนิใจจะกลบั ธณรศิกเ็ดนิออกมาด้านนอก เขาจอดรถไว้ในซอยข้าง

รอ็กซี่บาร์ แต่พอมองไปหน้าประตูบาร์กลบัพบหญงิสาวคนเดมินั่งฟุบอยู่

“นั่นใช่เดก็ที่แกพูดถงึหรอืเปล่าวะ”
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“เออ นั่นละ” ชายหนุ่มพยายามมองผ่านเหมอืนไม่สนใจ หญงิสาว

ยงัคงนั่งอยู่แต่สภาพผดิกบัเดมิลบิลบั

“แล้วท�าไมถงึได้นั่งพบัอยู่อย่างนั้นล่ะ”

“กเ็มาแอ๋น่ะสถิามได้”

หญิงสาวผมเผ้ายุ่งเหยิง หน้าตาเลอะมาสคารา คงเพราะผ่านการ

ร้องไห้มา แถมเจ้าตวัยงัโก่งคออาเจยีนครั้งแล้วครั้งเล่า หลงัจากนั้นกไ็ปนั่ง

ฟุบพิงผนังด้านหนึ่งของบาร์ ยามที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าขยับจะเข้าไปช่วย แต่

กลบัเจอสายตาขู่ฟ่อๆ ของเจ้าหล่อนจนพากนัถอยหนี

“สงสยัเมาจนจ�าทางกลบับ้านไม่ได้มากกว่า”

“กช็่างปะไร รจิะดื่มกต็้องหดัรบัผดิชอบตวัเอง”

“จะดหีรอืไอ้หม ีแต่งตวัล่อเสอืล่อตะเข้แบบนี้ ประเดี๋ยวโดนลากขึ้น

รถไปท�าปู้ยี่ปู้ย�าจะท�ายงัไง”

“แล้วมันหน้าที่ของฉันหรือไง ญาติก็ไม่ใช่ แถมฉันยังไม่รู้จักบ้าน

หล่อนด้วยซ�้า เพิ่งจะเจอกนัเมื่อกี้ หล่อนเป็นใครฉนักไ็ม่รู้”

“งั้นแล้วแต่แกแล้วกนั ถอืเสยีว่าฉนัไม่เหน็ ทางใครทางมนักแ็ล้วกนั” 

ศรุตโยนให้เพื่อนตดัสนิใจเพราะไม่อยากวุ่นวาย แล้วจงึขอตวัแยกย้าย 

ธณรศิขบกรามจนเป็นสนันูน เขาเดนิไปยงัรถของตวัเอง แม้ปากจะ

บอกว่าไม่สนใจ แต่สายตาเจ้ากรรมกลบัคอยวนเวยีนไปมองหญงิสาว คน

ที่ป่าวประกาศว่าตวัเองไม่ใช่เดก็ก�าลงัซบหน้าพงิผนงัร้านบาร์อย่างน่าสมเพช 

หางตาเหลอืบเหน็ใบหน้ารูปไข่เปื้อนน�้าตา 

เขานกึถงึภาพตอนที่หญงิสาวไลฟ์ให้ใครบางคนดู บางทหีล่อนอาจจะ

ประชดแฟนหรอืไม่กท็ะเลาะกบัที่บ้าน ธณรศิสั่งตวัเองว่าไม่ต้องหนัไปมอง

เพราะไม่ใช่ธุระ แต่พอเดินลึกเข้าไปในซอยกลับได้ยินเสียงฝีเท้าตามมา  

ชายหนุ่มหนัขวบักลบัไป พอเหน็ว่าใครเดนิตามกต็ะคอกใส่  

“เดนิตามมาท�าไม”

หญิงสาวชี้หน้าตัวเอง หัวเราะร่วน ตาสองข้างปรือฉ�่าเพราะฤทธิ์
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แอลกอฮอล์ หล่อนพูดเสยีงอ้อแอ้

“ฉันเปล่า แค่อยากเดินรับลมเล่น” ใบหน้าของหล่อนยามนี้แดงก�่า

ด้วยฤทธิ์เหล้า แค่เดนิยงัไม่ตรงทางด้วยซ�้า

“กเ็หน็อยู่ว่าเดนิตาม ยงัจะมาเถยีงอกี”

“ฉนับอกว่าเปล่ายงัไงล่ะ ฉนัแค่เวยีนหวั แล้วโลกกห็มนุ หมนุ หมนุ 

แล้วฉนักเ็หน็ตวัอะไรไม่รู้โต๊โต หนวดเครารกรุงรงั หรอืว่าจะเป็นหม”ี

หล่อนจิ้มหน้าเขาในจังหวะเดียวกับที่ยื่นใบหน้ารูปไข่เข้ามาใกล้  

ลมหายใจที่เจือกลิ่นแอลกอฮอล์รินรดใบหน้า คนถูกเรียกว่าเป็นหมีผงะ 

จ้องมอง เขาเพิ่งสงัเกตเหน็ว่าผู้หญงิตรงหน้ามดีวงตาที่สวยมาก เพราะใส

กระจ่างราวกบัดาวบนท้องฟ้า ผวิแก้มบดันี้แดงก�่าด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ แต่

ที่ท�าให้ชายหนุ่มถงึกบัตกตะลงึกลบัเป็นเรยีวปากอิ่ม ยิ่งเจ้าตวักดัรมิฝีปาก 

กย็ิ่งท�าให้รู้สกึว่า...น่าจูบ

‘น่าจูบงั้นหรอื ไอ้กรซิ เอง็มนับ้า นี่มนัคนเมานะโว้ย’

สมองด้านที่มเีหตผุลก่นด่าตวัเอง ธณรศิเรยีกสตกิลบัมามองหลอ่น

อกีครั้ง หญงิสาวยนืโงนเงนก่อนจะคะม�าเข้ามาหา ธณรศิรวบเอวเจ้าหลอ่น

เอาไว้

“เฮ้ย ระวงัหน่อยหน ูเดี๋ยวกล้็มหน้ากระแทกพื้น ปากแตกกนัพอด”ี

“ทะ...ท�าไมหน้าคุณมันซ้อนกันแบบนี้ หรือว่าคุณจะเป็นทศกัณฐ์ 

ใช่...คุณเป็นยกัษ์ ยกัษ์ตวัโต๊โต คุณเป็นหมหีรอืว่าเป็นยกัษ์”

หญงิสาวเงยหน้าขึ้นพูดเสยีงยานคาง ตาคู่สวยปรอืฉ�่า มอืพยายาม

จะไขว่คว้าชายหนุ่มเพื่อพยุงตัว ธณริศเบี่ยงตัวหลบ ครางต�่าในล�าคอเมื่อ

อกีฝ่ายพยายามจะจบัแก้ม 

นอกจากหล่อนจะหาว่าเขาเป็นหมแีล้ว ยงัมาลบูคล�าเขาเหมอืนเทด็ดี

แบร์เสยีอกี ไม่รู้จกัหมขีี้โมโหเสยีแล้ว แต่แล้วจู่ๆ การเคลื่อนไหวของคน

ตรงหน้ากห็ยุดชะงกั แถมทิ้งน�้าหนกัตวัลงมามากขึ้นเรื่อยๆ ธณรศิจงึต้อง

เขย่าเรยีก
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“เฮ้ หนู หนู”

เขาเขย่า แต่ทกุอย่างกเ็งยีบ ไม่มกีารตอบสนองจากคนตรงหน้า เมื่อ

ก้มมองกพ็บว่าเจ้าตวัหลบัไปเสยีแล้ว เขาเขย่าตวัหล่อนอกีครั้งแต่ยงัได้ผล

เช่นเดมิ

“นี่ตื่นส ิบอกให้ตื่น อย่าบอกนะว่าเมาหลบัตรงนี้”

เขาหน้าบึ้ง สบถออกมาอย่างหงุดหงดิ

“โธ่โว้ย...นี่มนัวนัอะไรกนัวะ จะมาหลบัตรงนี้เนี่ยนะ บ้าฉบิ!”

ซวยๆๆ...นั่นคอืสิ่งที่ธณรศิบอกตวัเอง สดุท้ายเขากต็ดัใจทิ้งหญงิสาว
ไว้ที่นั่นไม่ได้ ความใจอ่อนที่ซกุซ่อนอยูใ่นซอกหลบืของหวัใจท�าให้ตดัสนิใจ

พาหล่อนกลับมาขึ้นรถของตน แม้ฉากหน้าเขาจะแสร้งว่าไม่แคร์อะไรเลย 

แต่ลกึๆ แล้วชายหนุ่มกร็ู้ดวี่าไม่ใช่ 

เขาค้นตัวหล่อนจนทั่วแต่ไม่พบอะไรที่พอจะบอกได้เลยว่าบ้านของ

หญิงสาวอยู่ที่ไหน ภายในกระเป๋าสะพายมีเพียงเงินสดปึกใหญ่ ทั้งหมด 

ล้วนแต่เป็นของใหม่ ธณริศเดาว่าหล่อนคงเพิ่งกดมาจากตู้เอทีเอ็มที่ไหน 

สักแห่ง บัตรเครดิตมีชื่อ-นามสกุลซึ่งบอกให้รู้ว่าหล่อนเป็นลูกครึ่ง ไม่ม ี

คย์ีการ์ดหรอืเอกสารที่บอกว่าเจ้าหล่อนพกัที่ไหน หรอืว่าเอกสารส่วนที่เหลอื

จะอยู่ในถุงกระดาษที่หล่อนหิ้วมาด้วย แต่ตอนนี้มันอันตรธานไปไหนแล้ว

กไ็ม่รู ้เมื่อไม่มทีางเลอืก ชายหนุม่จงึจ�าต้องพาหญงิสาวกลบัมาที่คอนโดของ

ตนแทน

ยามด้านล่างคอนโดอาสาช่วยประคอง แต่ธณริศปฏิเสธ เขาอุ้ม

หล่อนขึ้นมาถึงห้อง แต่หญิงสาวก็อาเจียนออกมาเสียอีก เขาอุ้มหล่อนไป

นอนในห้องน�้า และเปลี่ยนผ้าปทูี่นอนใหม่ แต่พอเข้าไปถงึกพ็บว่าหญงิสาว

เจ้าปัญหาอาเจยีนออกมาอกีรอบ เขาท�าความสะอาดร่างกายหล่อน ใช้เสื้อ

เชิ้ตคลุมร่างไว้แล้วกลบัไปล้างห้องน�้า เมื่อท�าความสะอาดตวัเสรจ็ กลบัมา

ถงึที่นอน หญงิสาวกห็ลบัไปอกีแล้ว 
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ใบหน้ายามไม่มีเครื่องส�าอางตอบข้อสงสัยได้ทุกอย่าง หล่อนน่าจะ

อายุไม่ถงึสบิหกด้วยซ�้า ผวิขาวจดั มคีวามเปล่งปลั่งของวยัสาว เรอืนผม

หยักศกเป็นสีน�้าตาล ยามเปียกน�้าลู่กับใบหน้ายิ่งเห็นถึงความอ่อนเยาว์  

ใต้ตาบวมช�้าเหมอืนเจ้าตวัเพิ่งผ่านการร้องไห้อย่างหนกั 

ธณรศิต้องทนข่มใจ แม้ว่าหญงิสาวจะเป็นแค่เดก็ แต่กลบัมเีรอืนกาย

เย้ายวนไม่ต่างจากนางแมวยั่วสวาท ตอนที่ปลดเสื้อผ้าจากร่างกายหล่อน

และเหน็เรอืนร่างขาวกลมกลงึ เขากแ็ทบจะข่มใจไม่ไหว หล่อนมเีรอืนร่างที่

สมบรูณ์จนท�าให้ผูช้ายยอมตายได้ เอวคอดเลก็ ทรวงอกงามอวบอิ่มเกนิตวั 

แต่ดูเหมอืนเจ้าตวัจะไม่ได้ล่วงรู้เลยว่าก�าลงัตกอยู่ในอนัตรายมากแค่ไหน 

คนเมามอือยู่ไม่สุขเริ่มปัดป่ายไปตามแผงอกเขาอย่างซุกซน ธณรศิ

ขบกรามแน่น ตดัใจอุ้มหญงิสาวไปนอนบนโซฟา แต่แลว้หล่อนกลบัดิ้นจน

ตกลงมาที่พื้น สุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกเขาจึงอุ้มมานอนบนเตียงของตน

แทน เมื่อมองนาฬิกาก็พบว่าตีสามแล้ว เขาไม่มีเวลาคิดหาเหตุผลอื่นอีก 

ร่างกายเหนื่อยล้า เปลอืกตาหนกัอึ้งจนลมืตาแทบไม่ไหว

ธณริศทิ้งตัวลงนอนข้างๆ เขาเหลือบมองหญิงสาว ได้แต่หวังว่า 

ที่บ้านหล่อนคงไม่ไปแจ้งความที่สถานตี�ารวจในคนืนี้ เพราะไม่เช่นนั้นแล้ว

เขาอาจจะต้องตกเป็นผู้ต้องหาคดพีรากผู้เยาว์ไปโดยไม่รู้ตวั

ตวัเลก็แค่นี้แต่ขยนัก่อเรื่องดนีกั ชายหนุ่มถอนหายใจ สั่งตวัเองว่า

ต้องหลบั ไม่นานใจกเ็ริ่มนิ่ง ลมหายใจสม�่าเสมอและเริ่มเข้าสู่ภวงัค์ ความ

เยน็ของเครื่องปรบัอากาศที่เปิดไว้แรงสุดท�าให้หญงิสาวหนาว หล่อนโหยหา 

ความอบอุ่น จงึใช้วงแขนกอดชายหนุ่มไว้ ทั้งสองผลอ็ยหลบัไปด้วยความ

เหนื่อย โดยไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกดิเรื่องยุ่งยากตามมาอย่างไม่มวีนัสิ้นสุด 

มเีพื่อนเคยบอกว่า เวลาดื่มหนกั พอตื่นเช้ามาจะปวดหวั พมิพ์ภดิา
ไม่เคยเชื่อจนกระทั่งวันนี้ เพราะอาการปวดหัวแทบแตกปลุกหล่อนขึ้นมา 

แต่สิ่งที่ท�าให้ตาคูส่วยเบกิกว้างกลบัเป็นสภาพโดยรอบที่ไม่คุ้นตาเอาเสยีเลย
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หล่อนอยู่ที่ไหนกนั...พมิพ์ภดิามองไปรอบๆ อกีครั้ง สมองทบทวน

สิ่งที่เกดิขึ้น ความทรงจ�าเมื่อคนืเลอืนรางจนนกึอะไรไม่ออก คงเป็นเพราะ

เตกลีาเพยีวสามชอตที่ท�าให้สมองหล่อนว่างเปล่า หญงิสาวจ�าได้รางๆ ว่าขึ้น

ไปเต้นโชว์และไลฟ์เพื่อยั่วโมโหมารดา แต่ความจ�านอกเหนอืจากนั้นว่างเปล่า

โทรศพัท์มอืถอืที่วางอยูข้่างเตยีงหน้าจอดบัสนทิ จากสภาพห้องแล้ว

น่าจะเป็นห้องนอนของใครสักคน เฟอร์นิเจอร์และผ้าปูสีเข้มท�าให้เดาว่า

เจ้าของน่าจะเป็นผูช้ายและคงมฐีานะดมีาก เพราะสภาพห้องกวา้งขวาง แต่

เมื่อลดสายตาลงมองเหน็อะไรบางอย่าง นยัน์ตาคู่หวานกเ็บกิกว้าง 

หญิงสาวเคยอ่านฉากนี้ในนิยายนับครั้งไม่ถ้วน แต่เมื่อมาเจอกับ 

ตวัเองกลบัอึ้งจนพูดไม่ออก คนที่นอนอยู่ข้างๆ เป็นผู้ชายในสภาพเปลอืย

ท่อนบน หวัไหล่กว้างที่มกีล้ามเนื้อเป็นมดัดสูวยราวกบัประตมิากรรมชิ้นเอก

ของศลิปิน แต่ที่ท�าให้พมิพ์ภดิาหายใจไม่ออกกค็อื อุง้มอืใหญข่องเขาที่วาง

อยู่ห่างจากเนนิอกหล่อนไม่ถงึคบืต่างหาก

หญงิสาวกลั้นใจเลกิผ้าห่มขึ้นเพื่อเคลื่อนกายออกจากอ้อมกอด แต่

ท�าได้ยากเพราะร่างใหญ่ทบัผ้าอกีฝั่งไว้ เมื่อเหน็สภาพใต้ผ้าห่ม หญงิสาวก็

อ้าปากค้างยิ่งกว่าเดิม เพราะทั้งเนื้อทั้งตัวหล่อนตอนนี้เหลือเพียงบรากับ

แพนตเีท่านั้น พมิพ์ภดิาอยากจะร้องกรี๊ดแต่กต็อ้งกลั้นเอาไว ้สมองสั่งให้มี

สต ิในโรงเรยีนนานาชาตสิอนเรื่องเพศศกึษามาหลายครั้ง หญงิสาวจงึไม่ใช่

นางเอกที่ตื่นมาแล้วร้องโวยวายว่าตวัเองตื่นขึ้นมาในห้องผูช้าย ก่อนอื่นต้อง

รบีส�ารวจความผดิปกตก่ิอน หล่อนเป็นสาวบรสิทุธิ์ที่เหลอือยูเ่พยีงไม่กี่คน 

ในโรงเรียน ดังนั้นหากพลาดพลั้งมีอะไรกับผู้ชายย่อมต้องมีสิ่งผิดปกต ิ

เกดิขึ้น แต่ตอนนี้ทุกอย่างปกต ิไม่มอีาการเจบ็แปลบที่ซอกขา

พิมพ์ภิดาถอนหายใจอย่างโล่งอก หล่อนเพิ่งเข้าใจสิ่งที่สู่ขวัญพร�่า

เตอืนมาตลอด หล่อนแค่อยากประชดแม่ แต่กลบัพาตนมาอยู่ในอนัตราย 

ไม่ได้การ...หล่อนต้องรบีออกไปจากที่นี่ก่อนที่ ‘นายหมยีกัษ์’ จะตื่น 

พมิพ์ภดิาอยากเรยีกชายหนุม่ข้างกายว่าหม ีเพราะรูปร่างสงูใหญ่ แม้ใบหน้า
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คมจะรกครึ้มด้วยหนวดเครา แต่ก็ไม่อาจปิดบังความหล่อเหลาได้เลย  

ชายหนุ่มมขีนตางอนยาวชนดิที่ผู้หญงิยงัอาย แถมยงัมรีมิฝีปากแดงจดั 

พิมพ์ภิดากลั้นใจผลักมือของเขาออก แต่ท่อนแขนก�าย�าช่างหนัก

เหลอืเกนิ เมื่อพยายามยกออก เขากลบัดงึตวัหล่อนไปกอดไว้เสยีอกี เนื้อ

แนบเนื้อจนรับรู้ได้ถึงความเปลือยเปล่าของผู้ชายตรงหน้า หลักฐานแห่ง

ความเป็นชายดนุดนัอยูต่รงท้องน้อย หล่อนหวดีร้องด้วยความตกใจเพราะ

ไม่ชนิกบัความใกล้ชดิขนาดนี้ 

เสียงร้องท�าให้หมีตัวโตปรือตาขึ้นก่อนที่เจ้าตัวจะสบถเป็นภาษา

องักฤษออกมาหลายครั้ง เขากระเด้งตวัไปชดิรมิเตยีง ดูตกใจไม่แพ้หล่อน 

พมิพ์ภดิาเพ่งมองคนตรงหน้า เพิ่งนกึได้ว่าผูช้ายคนนี้คอืคนที่หล่อน

เจอในบาร์โฮสต์นั่นเอง ชายหนุ่มก้าวลงจากเตยีง หญงิสาวรบียกมอืปิดตา

เพราะร่างตรงหน้าแทบจะเปลือยเปล่า หลักฐานแห่งความเป็นชายที่ตื่นมา

อรุณสวสัดิ์เด่นหราอยู่ตรงหน้า แม้จะมกีางเกงบอ็กเซอร์กางกั้นเอาไว้แต่ก็

ยงัเหน็ชดั หล่อนเงี่ยหฟัูงและเดาว่าชายหนุม่ก�าลงัสวมเสื้อ พอเสยีงเงยีบลง

กร็บีถามขึ้นทนัท ี

“ฉนัมาอยู่ที่นี่ได้ยงัไง”

ใบหน้าของชายหนุ่มบูดบึ้งขณะโต้กลบั

“เธอเมา แล้วจู่ๆ กม็าล้มใส่” 

“คุณกเ็ลยพาฉนัมาค้างที่ห้องเนี่ยนะ”

“เออส ิแล้วจะให้พาไปไหนล่ะ ไม่มทีี่อยู ่โทรศพัท์มอืถอืกด็บัเสยีอกี 

ดแีค่ไหนแล้วที่ไม่ทิ้งให้นอนข้างถนน”

“แล้วเสื้อผ้าฉนัล่ะ ท�าไมเหลอืแค่นี้”

ชายหนุ่มชี้ไปในห้องน�้าพร้อมกบัส่ายหน้า

“นู่น...ชุดที่เลอะอ้วกอยู่ในห้องน�้า ยงัไม่มเีวลาซกั”

หญงิสาวเพิ่งได้ค�าตอบว่าเพราะอะไรหล่อนถงึไม่ได้ใส่ชุดเดมิ แต่มี

เพียงชั้นในบนล่างเท่านั้น ความอายท�าให้รีบกระชับผ้าห่มที่คลุมตัวอยู่ให้
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แน่นขึ้น

“แล้วถุงเสื้อฉนัล่ะ คุณเหน็บ้างไหม” 

“ไม่รู้ส ิคงตกอยู่หน้าร้านมั้ง ไม่ได้สงัเกต” ชายหนุ่มตอบ

ในนั้นมีชุดนักเรียนอยู่ พิมพ์ภิดาเรียกแท็กซี่จากหน้าบริษัทของ

มารดา หลงัจากนั้นกเ็ข้าไปซื้อชดุใหม่ในร้านที่อยู่ตรงข้ามก่อนจะเข้าไปเที่ยว

ร็อกซี่บาร์เพื่อประชดมารดา หญิงสาวไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเพื่อยั่วโมโหมารดา 

แถมยังดื่มเหล้าย้อมใจก่อนขึ้นไปเต้นอย่างยั่วยวนบนเวที แต่พอลงมา  

หน้าจอโทรศพัท์กลบัว่างเปล่า พมิพ์ภดิามั่นใจว่ามารดาต้องเหน็การไลฟ์นั้น

เพราะเป็นเพื่อนกนัในเฟซบุก๊ แต่ท่านไม่โทร. มา อาจเพราะใครบางคนห้าม

เอาไว้ ความกลดักลุม้ท�าให้หล่อนสั่งเครื่องดื่มมาเพิ่ม หลงัจากนั้นกจ็�าอะไร

ไม่ได้อกี 

“ใครเป็นคนเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ฉนั”

หล่อนถามทั้งๆ ที่กลวัค�าตอบ แอบหวงัว่าชายหนุ่มอาจจะมแีม่บ้าน

ใจดีแบบในละครที่ลุกขึ้นมาช่วยกลางดึก แต่เท่าที่ดู ความเป็นไปได้คง

เท่ากบัศูนย์ ดูจากสภาพห้องแล้วชายหนุ่มน่าจะอยู่คนเดยีว  

“แน่ใจนะว่าที่ถามทนรบัความจรงิได้”

“ท�าไมจะไม่ได้ กฉ็นัโตแล้ว”

“ท�าเป็นปากเก่ง รู้ตวัไหมว่าอนัตรายขนาดไหน ถ้าเป็นผู้ชายคนอื่น 

ป่านนี้เธอไปลงเอยที่ม่านรูดที่ไหนสกัแห่งแล้ว”

“แหวะๆ บ่นเป็นลุงแก่ไปได้ แล้วมนัเรื่องอะไรของคุณล่ะ”

พมิพ์ภดิาโต้ ผูช้ายตรงหน้าอายเุท่าไรกนันะ คงเพราะใบหน้ารกครึ้ม

ด้วยหนวดเคราท�าให้ดูไม่ออก แต่ที่สะดุดตากลับเป็นริมฝีปากหยักลึก 

สแีดงจดันั่นต่างหาก 

“ใช่ ฉนัแก่ ส่วนเธอน่ะมนัเดก็ไม่รู้จกัโต”

“คุณว่าใครเดก็”

“ก็เธอไง รีบโทร. หาพ่อแม่ได้แล้ว ป่านนี้คงตามหาตัวให้วุ่น ไป 
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แจ้งความที่สถานตี�ารวจหรอืยงักไ็ม่รู้”

พมิพ์ภดิาขอบตาร้อนผ่าว หล่อนอยากให้มารดาท�าเช่นนั้นจรงิๆ แต่

ภาพที่ท่านกดตัดสายต่อหน้าต่อตาท�าให้อดน้อยใจไม่ได้ บางทีท่านอาจจะ

ไม่ได้แคร์หล่อนด้วยซ�้า ทฐิทิ�าให้โต้ไปว่า

“ฉนัโตแล้ว ท�าไมต้องโทร.”

“นี่ถามจรงิๆ ไม่มใีครรออยูท่ี่บ้านเลยหรอืไง หรอืว่าเป็นเดก็บ้านแตก 

แล้วปู่ย่าตายายล่ะ มใีครเป็นห่วงบ้างไหม”

พิมพ์ภิดาเม้มปากแน่น ล�าคอแห้งผากยิ่งกว่าเดิม แม้บ้านใหญ่โต 

แต่หล่อนมีแค่แม่ชื่นที่คอยห่วงใย บางทีกลับดึกแต่แม่อาจจะไม่รู้ด้วยซ�้า 

งานที่บริษัทของอรุณาเอาแน่เอานอนเรื่องเวลาไม่ได้ หลายครั้งประชุมดึก

จนถงึเที่ยงคนื 

“จะมหีรอืไม่มมีนัเกี่ยวอะไรกบัคุณด้วย”

“เอาเถอะ ขี้เกยีจเถยีงด้วยแล้ว เธอจะมหีรอืไม่มคีนห่วงกไ็ม่ใช่เรื่อง

ของฉนั รบีแต่งตวัแล้วกอ็อกไปได้แล้ว”

“ฉนัไม่อยากกลบั”

“เฮ้ย ไม่กลบัได้ไง เอานี่ไป แล้วกร็บีๆ ออกไปซะ น่าร�าคาญ”

พมิพ์ภดิาลอบมองคนตรงหน้าอกีครั้ง จะว่าไปแล้วเขากไ็ม่ใช่คนร้าย 

ไม่เช่นนั้นคงฉวยโอกาสจากหล่อนไปแล้ว แผนการที่หญงิสาวตั้งใจคอืจะหา

ผู้ชายสกัคนที่บาร์โฮสต์มาเป็นตวัล่อเพื่อยั่วโมโหแม่ แต่หล่อนพลาดเพราะ

ดนัเมาเละจนแผนล่มไม่เป็นท่า ถ้าอย่างนั้นท�าไมไม่ท�าตามแผนเดมิด้วยการ

จ้างผูช้ายตรงหน้าล่ะ พนกังานของบาร์โฮสต์ล้วนแลว้แต่มงีานประจ�า แต่ที่

ต้องไปท�างานกค็งเพราะต้องการรายได้ คะเนดจูากห้องพกั ค่าผ่อนคงแพง

หูฉี่ ดงันั้นชายหนุ่มอาจต้องการเงนิมาจ่ายค่าที่พกักเ็ป็นได้

“คุณเป็นพนกังานของบาร์โฮสต์ใช่ไหม ฉนัมขี้อเสนอดีๆ  ให้ สนใจ

ไหม” 

ชายหนุ่มตรงหน้าถลงึตาโต จ้องหน้าหญงิสาวอย่างโกรธจดั
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“นี่หนู มองฉนัให้ชดัๆ ฉนัเหมอืนเดก็นั่งบาร์ตรงไหน” คนตรงหน้า

ส่ายหัวอย่างหงุดหงิด แต่พิมพ์ภิดาไม่สน หล่อนแค่อยากบรรลุความ

ต้องการของตวัเองเท่านั้น

“อ้าว...ใครจะไปรู้ เหน็อยู่ในบาร์กค็ดิว่าเป็นพนกังาน ไม่ใช่กไ็ม่ใช่ส ิ

ท�าไมต้องเสยีงดงัด้วย ฉนักแ็ค่อยากเจรจาธุรกจิ”

“ธุรกจิของเดก็อมมอืน่ะส ิไปไกลๆ เลย”

“ฉนัไม่ได้พูดเล่นๆ นะ ฉนัรู้นะว่าคุณเป็นคนด ีถงึได้อยากจ้างคุณ

ท�างานให้ งานง่าย เงนิด ีแค่ท�าตามที่ฉนัสั่ง ไม่เหน็ยาก”

ชายหนุ่มค�ารามในล�าคอ ใบหน้าคมสันกลายเป็นสีแดงจัดในเสี้ยว

วนิาท ีเขากระชากหล่อนลงจากเตยีง พมิพ์ภดิาหวดีร้องด้วยความตกใจ มอื

สองข้างรวบผ้าห่มไว้เพื่อปกปิดเรือนร่าง หล่อนถูกชายหนุ่มลากเข้าไปใน

ห้องน�้า

“หยดุเพ้อเจ้อได้แล้ว แล้วกแ็ต่งตวัซะ ออกไปจากห้องฉนัให้เรว็ที่สดุ 

ไม่อย่างนั้นฉนัจะให้ยามโยนเธอออกไป”

พิมพ์ภิดายังไม่ยอมแพ้ หล่อนดิ้น พยายามแกะมือชายหนุ่มออก 

เพื่อจะต่อรอง

“เดี๋ยวส ินี่คณุไม่สนใจข้อเสนอของฉนัเลยสกันดิหรอื งานดเีงนิดนีะ

จะบอกให้ ฉนัเป็นเศรษฐ ีมเีงนิจ่ายไม่อั้น”

“ไม่!”

“แต่เราตกลงกนัได้นะ อยากได้เท่าไหร่บอกมาส ิเรื่องแบบนี้เราตกลง

กนัได้”

ร่างสูงจบับบีหวัไหล่หล่อนอย่างแรงพลางแค่นเสยีง

“กลบับ้านเดี๋ยวนี้ ความอดทนของฉนัมจี�ากดั ขนืยงัพดูจาเลอะเทอะ

อกี รบัรองว่าถูกเตะโด่งออกไปแน่”

“แค่ถามดูท�าไมต้องดุด้วย ท�าเป็นหมขีี้บ่นไปได้”

“ดุส ิกบัเดก็เพี้ยนๆ อย่างเธอแค่นี้ยงัน้อยไปด้วยซ�้า รบีออกไปจาก
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ห้องฉันให้เร็วที่สุด น่าร�าคาญ หวังว่าชาตินี้เราคงไม่ต้องเจอกันอีก แค่ 

เมื่อคนืฉนักร็ู้สกึว่าซวยจนไม่รู้จะซวยยงัไงแล้ว ลาทลีาขาด อย่าได้เจอกนั

อกีเลย”


