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ค�ำน�ำนักเขียน

เธอต้องถอืพรหมจรรย์ไปตลอดชวีติ 
ถ้านอนกบัผู้ชายเมื่อไร อายุขยัของเธอจะสิ้นสุดทนัท ี

เรื่องนี้เป็นความลบั ห้ามบอกกบัใคร 

ส่วนคนที่รู้ความลบันี้...จะต้องตายภายในเจด็วนั

นี่คอื...เนื้อหาทั้งหมดของนยิายเรื่อง ปาฏหิารยิ์รกัหริญัญกิาร์ ของ

แสง สรีุ้ง หนึ่งในซรีสี์ ‘Goodnight Kiss จุมพติรตัตกิาล’ ซึ่งประกอบไป

ด้วยนวนยิายสี่เรื่อง ได้แก่ บ่วงบษุบรรณ โดย ซ่อนกลิ่น จบูนั้นตลอดกาล 

โดย สรุยิาทศิ ปาฏหิารย์ิรกัหริญัญกิาร์ โดย แสง สรุ้ีง และ คตีาแสงจนัทร์ 

โดย ใบสน

นิยายเรื่องนี้ เป็นนิยายผีที่มีผีออกมานิดเดียว เพราะคนเขียนเป็น

คนไม่กลวัผ ีพอต้องมาเขยีนเรื่องผ ีกเ็ลยไม่รู้ว่าจะเขยีนผใีห้น่ากลวัยงัไง

เป็นคนมีประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับผีเยอะมาก โดนผีหลอกก็เยอะ

มาก แต่ผีไม่เคยท�าอะไรให้ผมกลัวได้สักที ถึงกระนั้นผีก็ยังหน้าด้านมา

หลอกอยู่ได้



เคยไปเที่ยวภูเขาลูกหนึ่งที่จงัหวดัใกล้ๆ ขากลบัเข้ากรุงเทพฯ เพื่อน

ขอแวะไหว้ศาลเพยีงตาที่อยูบ่นภเูขาลกูนั้น หลงัจากลงไปไหว้เสรจ็แล้วกข็ึ้น

รถมาแล้วไม่พูดไม่จากบัใคร จนขบัรถมาส่งมนัถงึบ้าน บอกให้มนัลง มนั

ไม่ลง บอกว่าไม่ใช่บ้านมนั กเ็ลยถามว่า แล้วบ้านมงึอยู่ที่ไหน มนับอกว่า

อยู่ที่ศาลเพยีงตาบนภูเขาที่เราแวะไปไหว้ 

อ้าว! ยุง่ละทนีี้ เชญิให้ออกกไ็ม่ออก นมินต์พระมาไล่กไ็ม่ไป เดอืด-

ร้อนต้องขบัรถไปส่งบ้านผ ีบอกตามตรง ตอนนั้นโมโหผมีาก ท�าให้เสยีเวลา 

เสียค่าน�้ามัน เมื่อวกกลับไปยังศาลก็เลยบอกกับผีที่อยู่ในร่างเพื่อนว่า มา 

ส่งถงึที่แล้ว ถ้ามงึไม่ลงดีๆ  คราวนี้กูถบีมงึตกรถแน่

ไม่เชื่อกต็้องเชื่อครบั เพื่อนฟื้นจากอาการสะลมึสะลอื แล้วไม่รู้เรื่อง

อะไรสกัอย่าง ที่ส�าคญั มนับอกว่าเพิ่งขึ้นมานั่งในรถ! 

ที่เล่ามาทั้งหมดนั้น ไม่ได้เกี่ยวอะไรกบันยิายเรื่องนี้หรอก แค่อยาก

จะบอกคนอ่านว่า อ่านเรื่องนี้แล้วจะได้อารมณ์ประมาณไหน ค�าตอบที่มใีห้...

กค็งคล้ายๆ กบัการอ่านค�าน�าเรื่องนี้แหละ

ขอบคุณเพื่อนร่วมงานทุกท่านที่ลงเรอืล�าเดยีวกนั

ขอบคุณสถาพรบุ๊คส์ที่ให้น่านน�้าส�าหรบัเรอืสี่ล�าได้แล่นผ่าน

ขอบคุณเพชรกะแต้วที่คอยส่งข้าวส่งน�้าตลอดหนึ่งเดือนเต็มที่เขียน

นยิายเรื่องนี้

ขอบคุณเพื่อนนกัอ่านทุกท่านที่สนบัสนุน

      

 ขอให้รกัโอบกอดตลอดกาล

 แสง สรีุ้ง

 ธนัวาคม ๒๕๖๑





“หนงัสอืและการอ่านคอืขุมพลงัแห่งความคดิสร้างสรรค์”



บทน�ำ

ฉนัพยายามจะลมืตา แตม่นัชา่งยากเยน็เสยีเหลอืเกนิ อยากเหน็
หน้าคุณเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ลมหายใจของฉนัจะสิ้นสุด

คุณหล่อมากนะ แต่ที่มากกว่าความหล่อก็คือคุณใจดี ขอสารภาพ

ตามตรงเลยว่า ตั้งแต่ฉนัเหน็คุณครั้งแรก ฉนักอ็ยากตกเป็นของคุณทนัท ี

นี่ถ้าวนิาทแีรกที่เราได้พบกนั คุณไม่ท�าหน้าดุใส่ฉนั คุณเสรจ็ฉนัแน่

รูไ้หม เวลาคุณยิ้ม มนัท�าให้โลกที่ฉนัอยูส่ว่างไสว เตม็ไปด้วยดอกไม้

และผเีสื้อ รอยยิ้มของคณุท�าให้ฉนัเขนิ ถ้ายมทตูถามว่า ฉนัอยากเหน็อะไร

ก่อนตาย กร็อยยิ้มของคุณนี่แหละ

ง่วงเหลอืเกนิ

ฟ้ามดืแล้วใช่ไหม

ตะวนัตกดนิแล้วใช่หรอืเปล่า

นั่นดาวนี่ ส่งแสงระยบิระยบัอยู่บนท้องฟ้า 

ฉนัเริ่มชาที่ปลายนิ้วเท้า ไล่ขึ้นมาเรื่อยๆ ตามขา จนถงึล�าตวั ฉนัเริ่ม

กลวัสิ่งที่ก�าลงัจะเกดิขึ้น



8  l  ป า ฏิ ห า ริ ย์ รั ก หิ รั ญ ญิ ก า ร์

คณุเรยีกชื่อฉนัใช่ไหม เสยีงคณุดงัมาก ดงัอยูน่าน จากนั้นมนักเ็ริ่ม

แผ่ว ก่อนจางหาย

นั่นคุณร้องไห้หรอืเปล่า

เคยสงสยัว่า...ถ้าฉนัตายไป คุณจะร้องไห้ไหมนะ ถงึตอนนี้ ฉนัไม่

อยากให้คณุเจบ็ปวด ได้โปรดใช้ชวีติที่เหลอืของคณุไปกบัความฝันที่ม ีฉนั

จะยนิดทีี่เหน็คุณยิ้มและหวัเราะมากกว่าการร้องไห้

นางฟ้าหรอืนั่น

มารบัฉนัใช่ไหม

หมอกห่มคลุมไปทั่วทุกทิศ สายลมพัดมาจากที่ไหนสักที่ ฉันรู้สึก

หนาว...หนาวจบัใจ อยากให้คณุกอดฉนัจงัเลย จ�าได้ว่า ตอนที่คณุกอดฉนั 

มนัอุ่นไปถงึหวัใจ

ฉนัเหนื่อยเหลอืเกนิคนด ีลมหายใจของฉนัเริ่มแผ่วลง...แผ่วลง และ

มนัคงจะหมดลงในไม่ช้า

เสยีดายจงั ที่จะไม่ได้ดมกลิ่นมะลจิากตวัคุณอกี

ผูช้ายบ้าอะไร ตวัหอมชะมดั แก้มคณุกห็อมด้วย ไม่ต้องถามเลยนะ

ว่าฉนัไปหอมคุณตอนไหน กต็อนที่คุณไม่สบายแล้วฉนัเชด็ตวัให้นั่นแหละ

อย่าโวยวาย แค่ลกัจูบ ไม่ได้ลกัหลบัด้วยซะหน่อย

ดาวบนฟ้าเริ่มหายไปทลีะดวง

อยากจะบอกรกัคุณอกีครั้ง...แต่ลิ้นของฉนัขยบัไม่ได้

อากาศเยน็ลงฉบัพลนั ฉนัก�าลงัจะมองไม่เหน็อะไร ดาวดวงสุดท้าย

ก�าลงัสิ้นแสง

ฉนัก�าลงัจะเดนิทางไกล เดนิไปสู่ความว่างเปล่า 

ขอบคุณนะ...ที่เดนิมาส่ง 

ปล่อยมอืฉนัได้แล้ว

เข้มแขง็นะคนด ีนี่คอืช่วงเวลาที่ดทีี่สุด ที่ฉนัมคีุณอยู่ใกล้ๆ

วาระสุดท้ายมาถงึแล้ว
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ดาวบนฟ้าดบัสนทิ

ไม่มลีม ไม่มหีมอก ไม่หนาว ไม่ร้อน ไม่รู้สกึอะไรแล้ว

อนุญาตให้ยิ้ม อนุญาตให้กอด อนุญาตให้หอมได้

แต่ฉนัไม่อนุญาตให้คุณร้องไห้...นะที่รกั



๑
วันใดที่ความลับเปิดเผย วันนั้นจะมีคนตาย

ดกึแล้ว โซฟีก�าลงัเดนิอยู่ในซอยเปลี่ยว สองข้างทางเตม็ไปด้วย
ต้นไม้รกครึ้ม จู่ๆ  หญงิสาวกห็วาดกลวัขึ้นมาอย่างไม่มป่ีีมขีลุย่ บรรยากาศ

แบบนี้เหมอืนฉากหนงัสยองขวญั เหลยีวมองรอบตวั ความมดืปกคลมุโดย

รอบจนมองไม่เหน็สิ่งใด หมาแมวสกัตวักห็าไม่เจอ ความวงัเวงกระจายไป

ทั่ว เธอพยายามเร่งฝีเท้าก้าวเดินให้ถึงที่พักเร็วที่สุด แม้ว่าจะก้าวเร็วสัก

เท่าไรกไ็ม่ได้ดั่งใจสกัท ี

จนกระทั่ง...เธอได้ยนิเหมอืนมฝีีเท้าของคนเดนิตามมา หวัใจเธอเต้น

แรงมาก มากเสยีจนมนัแทบจะกระเดน็ออกมานอกอก โซฟีไม่กล้าหนักลบั

ไปมอง เธอกลวั...

ไม่ได้กลวัโจร แต่เธอกลวัผี

โซฟีเหน็ผบ่ีอยมาก ผชีอบมาให้เธอเหน็เสมอ คนอื่นๆ ในโลกนี้มตีั้ง

มากมาย ท�าไมพวกผีต้องมาเจาะจงหลอกเธอ เงินก็ไม่ค่อยจะมีซื้อของ

ท�าบุญให้ ยังมาขอส่วนบุญอยู่ได้ คิดแล้วอยากมีแฟนเป็นพระ ผีจะได้ 

ไม่กล้าเข้าใกล้ ทุกวนันี้เธอจงึเจอผโีดยที่หลกีเลี่ยงไม่ได้
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ท้องฟ้ายามนี้มดืสนทิ พระจนัทร์หลบหายเข้าไปในกลบีเมฆ อากาศ

อบอ้าว เสาไฟฟ้าสองข้างทางยนืตายอย่างไร้ยางอายที่สุด ไฟบางดวงตดิๆ 

ดับๆ นี่ถ้าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเราดูแลทุกข์สุขประชาชนมากกว่านี้ ความ

ปลอดภยัในชวีติและทรพัย์สนิของประชาชนคงจะดขีึ้น โอ๊ย! คดิแล้วอยาก

เลอืกตั้ง

เหมอืนฝนก�าลงัจะตก ใจคอไม่ค่อยดเีลย เสยีงเดนิตามมาข้างหลงั

ยงัแว่วอยูเ่ป็นระยะ เธอแกล้งหยดุเดนิ คดิว่าเสยีงนั้นน่าจะหยุดตาม แต่ให้

ตายเถอะ มนัดนัไม่หยดุ กลบัรวัฝีเท้าถี่ใกล้เข้ามา...ใกล้เข้ามา โซฟีไม่อยาก

จะคดิเลยว่า ถ้าไอ้คนที่เดนิตามมาเป็นโจรล่ะ ถ้าเป็นโจรแล้วไม่ได้แค่ปล้น

ล่ะ ถ้าปล้นเสรจ็แล้วลงมอืข่มขนืด้วยล่ะ ข่มขนืไม่พอ ถ้าฆ่าปาดคอเอาศพ

โยนลงไปในคูน�้าข้างทางด้วยล่ะ ให้ตายเถอะ คิดแล้วเสียวมาก เธอยอม 

ไม่ได้ ถ้าจะกลายเป็นผตีายโหงแบบนั้น

แม้จะไม่เคยมผีูช้ายคนไหนมาตกหลมุรกัและอยากได้สามสีกัแค่ไหน 

แต่โซฟีกไ็ม่อยากถูกข่มขนืหรอกนะ มนัไม่น่าจะฟินเหมอืนในละครทวี ีบ้า

ที่สุด คดิได้ยงัไง ถูกผู้ชายข่มขนืแล้วฟิน น่าตบเจ้าของบทประพนัธ์ หรอื

ควรจะตบคนเขยีนบทดนีะ เธอรูส้กึฟุง้ซ่าน เหงื่อเริ่มแตก ใจเต้นไมเ่ป็นส�่า 

ความหวาดกลัวเพิ่มขึ้นจนแทบจะเป็นบ้า ขณะที่เธอก�าลังซอยเท้าหนีใคร

บางคนอยู่นั้น พงไม้ข้างหน้าเกิดสั่นไหว หัวใจของโซฟีกระตุกวูบ ลาง-

สงัหรณ์ไม่ดกี�าลงัจะเกดิขึ้น

แล้วหวัใจของเธอกแ็ทบจะหยุดเต้น เมื่อมสีิ่งหนึ่งพุ่งตวัออกมาจาก

พุ่มไม้

เธอกรดีเสยีงร้องออกมา แต่ร้องได้แค่หนึ่งวนิาท ีก่อนจะเพ่งมองฝ่า

ความมดืไปข้างหน้า แล้วเธอกพ็บว่าไอ้ที่พุง่ตวัออกมาจากพุม่ไม้นั้นไม่ใช่โจร 

ไม่ใช่ผ ีแต่เป็น...

จุด...จุด...จุด!

“โอ๊ย บดัสบีดัเถลงิ ท�าไมพวกแกไม่ไปเช่าโรงแรมนอน” โซฟีด่าสนุขั
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ตดิเป้งสองผวัเมยีนั่นด้วยความโมโห แต่กโ็ล่งอกที่ไม่ใช่อย่างที่เธอคดิ

เหมอืนมนัสองตวัจะรูต้วัว่าถกูด่าจงึรบีสลดัตวัออกจากกนั และเมื่อ

ทั้งคู่เป็นอสิระ มนักว็ิ่งไปตั้งหลกัตวัละทศิตวัละทาง แล้วหลงัจากนั้น มนั

ทั้งคู่กพ็ร้อมใจกนัหอนอย่างโหยหวน

โซฟีใจเสยี ขนลุกเกรยีวไปทั่วตวั คราวนี้เธอตั้งใจแล้วว่าจะวิ่ง แต่

ขอกลั้นใจเหลยีวหลงัไปดสูกันดิเถอะว่ามนัตามมาถงึไหน เธอท�าตามความ

คิดทันที แล้วเธอก็พบว่าผู้ต้องสงสัยวิ่งตาม เขาเป็นคนร่างใหญ่ ไม่รู้ว่า

เพราะความมืดหรือเจ้าของร่างผิวสีเข้มจึงท�าให้เห็นเพียงผ้าสามสี เอ๊ย! 

เสื้อผ้าสเีขยีว สแีดง สเีหลอืง ที่เขาสวมลอยเข้ามาใกล้ขึ้นทุกท ีชดัเจนแล้ว

ว่ามคีนสะกดรอยตาม ตามมาท�าไม คงไม่ได้ตามมาบอกรกัแน่ๆ เขาต้อง

คดิมดิมีริ้าย ให้ตายเถอะ ผู้หญงิตวัคนเดยีวหาเช้ากนิทุกห้านาทอีย่างเธอ 

รวยกไ็ม่รวย สวยแค่นดิหน่อย แล้วเขาจะเอาอะไร หรอืความมดืจะท�าให้

เขาหน้ามดื

“ช่วยด้วย!” เธอร้องตะโกนขอความช่วยเหลอื เสยีงของเธอดงัก้อง

และเงยีบหายไปในความมดื 

หรอืสิ่งที่คดิก�าลงัจะเกดิขึ้น

โซฟียงัไม่อยากตาย เธอห่วงแม่

เมื่อรูว่้าตวัเองก�าลงัตกอยูใ่นสถานการณ์เลวร้าย ความกลวัตายท�าให้

เธอวิ่งหนไีม่คดิชวีติ วิ่งโดยไม่เหลยีวหลงั จนกระทั่ง...ร่างของเธอชนโครม

เข้ากบัผูห้ญงิคนหนึ่ง เพยีงเสี้ยวนาท ีเธอล้มลงไปนอนทบัอยูบ่นตวัผูห้ญงิ

คนนั้น ไม่เพยีงเท่านั้น ปากของเธอไปประกบอยู่กบัปากของคนที่ตนนอน

ทบัด้วย โซฟีตกตะลงึ รบียนัตวัลุกขึ้นนั่ง รู้สกึร้อนผ่าวทั่วใบหน้า เธอมอง

หน้าผู้หญงิคนนั้น ไฟฟ้ารมิทางที่ตดิๆ ดบัๆ ท�าให้เธอพอมองออกว่าเป็น

ใคร แล้วหวัใจของเธอกพ็องโต 

‘โพยม’ นางแบบของโทมาฮอว์คที่ก�าลังโด่งดังเพราะมีภาพหลุดอยู่

ในขณะนี้นี่นา เธอเคยเจอหญิงสาวหลายครั้งหลายหน เพราะว่าพักอยู่ที่
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เดยีวกนั เดนิสวนกนัออกบ่อย แต่ไม่เคยได้ทกัทาย 

เธอชอบโพยม ชอบถงึขนาดตดัรปูจากหนา้นติยสารมาใสก่รอบแลว้

แขวนไว้บนผนังห้อง แม้ว่าโพยมจะมีข่าวฉาวเรื่องการใช้เต้าไต่ขึ้นมา แต่

โซฟีกไ็ม่สน เธอชอบที่ผลงาน ไม่ได้ชอบที่นสิยั หญงิสาวก�าลงัจะเอ่ยปาก 

ขอโทษ แต่ท�าไมรูส้กึเหนอะๆ ที่รมิฝีปาก เธอยกมอืขึ้นสมัผสัไอ้ที่ว่าเหนอะๆ 

นั้นแล้วลดมอืลงมาส่องดู

‘เลอืด’ เลอืดกบปาก!

นี่เธอล้มไปกระแทกปากนางแบบสาวจนแตกเลยหรอื

เธอก้มลงไปเอ่ยขอโทษนางแบบตรงหน้า ก่อนจะเหลอืบไปเหน็คนที่

สวมเสื้อผ้าสามสวีิ่งตามมา คนคนนั้นก�าลงัวิ่งเข้ามาใกล้เธอทุกท ีเธอจงึทิ้ง

นางแบบสาวคนสวยไว้ตรงนั้น แล้วลุกขึ้นวิ่งต่อ

โซฟีหลบัหูหลบัตาวิ่งโดยไม่คดิชวีติ กระทั่งวิ่งมาถงึอะพาร์ตเมนต์ที่

เธอพกัอยู่ และใจชื้นเมื่อเหน็ผู้คนมากมายยนืเบยีดเสยีดกนัอยู่ที่ด้านหน้า 

ดเูหมอืนจะมคีนมากมายมงุดอูะไรอยูต่รงนั้น เธอรบีวิ่งแทรกตวัเข้าไป หวงั

จะให้คนเหล่านั้นช่วยเป็นเกราะก�าบงัและช่วยเธอยามที่ถกูคนไล่ตามท�าร้าย 

เธอแหวกวงล้อมเข้าไป แล้วกเ็หน็ผู้หญงิคนหนึ่งนอนหงายอยู่บนพื้น

ท่ามกลางไทยมุง โซฟีใจหายวาบ 

คนที่นอนหงายอยูบ่นพื้นนั้นสิ้นใจแล้ว เธอขนลกุไปทั่วร่าง เมื่อมอง

เหน็หน้าของผู้หญงิคนนั้น มเีลอืดเป็นลิ่มไหลออกมาจากปาก 

‘โพยม’ 

นั่นคอืคนคนเดยีวกบัคนที่เธอเพิ่งชนจนล้มลงไปจูบเมื่อครู่

นี่มนัอะไรกนั! หญงิสาวรู้สกึหน้ามดืก่อนจะล้มลงหมดสตไิป

หญงิสาวสะดุง้ตื่น และพบว่าตวัเองนอนโดดเดี่ยวอยูบ่นเตยีงภายใน
ห้องสขีาว เธอไม่แน่ใจว่าตวัเองตายไปแล้วหรอืว่ายงัมชีวีติอยู่

กระทั่ง...สายตาของเธอประสานเข้ากับตาคู่หนึ่งของคนที่ยืนอยู่ตรง
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ปลายเตยีง เธอจ�าได้ เขาคอืคนที่วิ่งตามเธอมา

โซฟีตั้งท่าจะกรดีร้อง แต่...

“อย่ากรี๊ด ถ้าเธอกรี๊ดฉนัตบ!” ค�าบอกเล่า ไมใ่ช่ส ิประโยคค�าสั่งนั้น

ท�าให้โซฟีปิดปากเงยีบ 

“ฉนัชื่อรศัมแีข เป็นยมทูต”

ไม่รอให้โซฟีสงสัยอะไรอีกต่อไป รัศมีแขแนะน�าตัวเอง และค�า

แนะน�าของรศัมแีขนั่นเองที่ท�าให้โซฟีเกอืบจะเป็นลมหมดสตไิปอกีรอบ

แต่...รศัมแีขไม่ปล่อยให้เธอท�าแบบนั้นได้อกีแล้ว

“เอเดาะ อย่าเยอะได้ไหม” รศัมแีขต่อว่า 

โซฟีเพ่งพศิใบหน้ารศัมแีขอกีครั้ง รู้เลยว่านี่ไม่ใช่ความฝัน เธอกลวั

ผจีบัใจ จงึตั้งท่าจะเป็นลมต่อ

“นี่ถ้าเธอเป็นลมไปอกี ฉนัจะจกิหวัเธอขึ้นมาตบล้างน�้าจรงิๆ ด้วย” 

เมื่อได้ยินรัศมแีขขู่อย่างนั้น โซฟีจึงไม่กล้าเป็นลมต่อหน้ายมทูตอีก 

ได้แต่ยิ้มแหยๆ เปลี่ยนจากความกลวัผเีป็นกลวัถูกตบแทน

“นี่ฉนัตายแล้วจรงิๆ ใช่ไหม”

ค�าถามของโซฟีท�าให้สีหน้าและแววตาของรัศมีแขสลดลง ก่อนจะ

พยกัหน้าเบาๆ

“ฉนัผดิเอง พลั้งมอืไปหน่อย” รศัมแีขสารภาพ 

โซฟีไม่เข้าใจในสิ่งที่รศัมแีขพดู แต่เธอไม่ชอบเหน็ใครเศร้า จงึเขยบิ

เข้าไปหาแล้วเอื้อมมอืไปจบัไหล่ยมทูตเพื่อปลอบโยน เธอท�าตวัราวพระแม่

อุมาเทวทีี่มจีติใจเอื้ออาทรยิ่งนกั

“ไม่ผิดหรอก เธอท�าตามหน้าที่” โซฟีปลอบ แต่รัศมีแขกลับอ�้าอึ้ง 

ก่อนจะสารภาพเสยีงอ่อยว่า

“ฉันไม่ได้ท�าตามหน้าที่ ฉันพลั้งมือคร่าชีวิตเธอ ทั้งๆ ที่เธอยังไม่

ถงึฆาต”

พอรศัมแีขพูดจบเท่านั้นแหละ โซฟีกเ็บกิตาโพลง
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“หา! อะไรนะ” เธออุทานเสียงดังมาก ดังจนยมทูตรัศมีแขเองก็

พลอยตกใจไปด้วย

“ฉนัไม่ได้ตั้งใจฆ่าเธอ ดวงเธอยงัไม่ถงึฆาต ด้วยเหตุนี้ฉนัจงึไล่ตาม

วญิญาณเธอมาเพื่อ...”

ยงัไม่ทนัที่ยมทตูรศัมแีขจะอธบิายจบ พระแม่อมุาเทวกีแ็ปลงร่างเป็น

พระแม่กาลขีึ้นมาทนัใด เธอผดุลกุขึ้นจากเตยีงแล้วกระโจนเข้าใส่ยมทูตรศัม-ี

แขโดยไม่เกรงกลวัสิ่งใด รศัมแีขปล่อยให้โซฟีตบตจีนสาแก่ใจ จนกระทั่ง

เจ้าตวัทรุดลงไปนั่งร้องไห้กบัพื้น

สิ่งแรกที่โซฟีคดิถงึหลงัจากที่รูว่้าตวัเองตายแล้วกค็อืแม่ แม่จะอยู่ได้

อย่างไรหากไม่มเีธอ ทกุวนันี้เธอท�างานหนกั ไม่เลอืกงาน ไมว่า่งานจะหนกั

จะเบาสกัแค่ไหนกเ็พื่อแม่ แม่มเีธอคนเดยีวเท่านั้น

“ฉนัตายแล้วจรงิๆ ใช่ไหม” โซฟีร�าพงึร�าพนั

“ใช่ ฉนัขอโทษนะ” รศัมแีขพูดเสยีงอ่อย พลางล้มตวัลงไปนั่งข้างโซฟี

“แล้วนี่ เธอตามฉนัมาเพื่อพาวญิญาณฉนัไปนรกใช่ไหม” โซฟีถาม 

รศัมแีขส่ายหน้า “เปล่า ฉนัตามเธอมาเพื่อ...” ยงัไม่ทนัที่รศัมแีขจะ

อธบิาย โซฟีกพ็ูดแทรกขึ้นว่า

“ฉนัยงัไม่ถงึที่ตายนี่นา ดวงวญิญาณฉนัต้องเร่ร่อนต่อไปจนกว่าจะ

หมดอายุขยัใช่ไหม” โซฟียงัพูดไม่ทนัจบ รศัมแีขกแ็ทรกขึ้นมาว่า

“เอเดาะ รู้ดีนัก! เดี๋ยวถ้าเธอพูดแทรกอีกที คราวนี้ตาฉันบ้างที่จะ 

ตบเธอ” รัศมีแขถลึงตาใส่ บ่งบอกว่าหมดความอดทนกับวิญญาณของ 

โซฟีแล้ว โซฟีจงึยิ้มแหยๆ 

“เพื่อชดเชยความผดิที่ฉนัท�า ฉนัจงึอยากให้พรเธอสามข้อ เธอจะขอ

อะไรกไ็ด้” รศัมแีขบอก 

คราวนี้โซฟีตาโต ฉกียิ้มจนหน้าบาน

“อ้าว แล้วท�าไมไม่บอกตั้งแต่แรก” โซฟีต่อว่า

“กเ็ธอพูดแทรกอยู่ตลอดเวลา จะให้ฉนับอกเธอตอนไหน” รศัมแีข
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ค้อน โซฟียิ้ม 

“ขอได้เลยไหม” โซฟีดใีจจนเนื้อเต้น 

“เอาเลย เธอจะขออะไร”

“ขอให้รวย”

“ได้”

“ขอให้สวย”

“ได้”

“ขอให้ผู้ชายมารกั”

โซฟีรบีขอ พอรศัมแีขได้ยนิแบบนั้นกห็วัเราะเสยีงดงัมาก

“ขอไม่ให้เหน็ผ”ี

“เกนิ!” รศัมแีขค้อน

“งั้นตดัข้อสามทิ้ง” โซฟีบอกด้วยความมั่นใจ จนรศัมแีขส่ายหน้า

“เอเดาะ ไหนว่าไม่อยากตาย”

“กไ็ม่อยากตาย”

“แล้วท�าไมไม่ร้องขอชวีติ” รศัมแีขอดรนทนไม่ได้จงึให้ค�าแนะน�า

“เออ จรงิด้วย” โซฟียิ้มแหยๆ อกีเช่นเคย

รัศมีแขให้เวลาโซฟีเพื่อตัดสินใจอีกครั้ง หญิงสาวครุ่นคิดอยู่นาน  

จนกระทั่งตัดสินใจได้แล้ว ข้อแรก เธอขอให้ตัวเองกลับมามีชีวิตอีกครั้ง  

ข้อสอง ขอให้เธอไม่เหน็ผ ีส่วนพรอกีข้อ รศัมแีขจะเป็นฝ่ายหยบิยื่นให้เธอ

เอง แล้วแต่ความเหมาะสม โซฟีดใีจที่จะได้กลบัมามชีวีติอกีครั้ง 

แต่การจะให้โซฟีกลบัมามชีวีติอกีครั้งไม่ได้ง่ายขนาดนั้น ยมทตูรศัม-ี

แขสร้างเงื่อนไขไว้ว่า 

“เธอจะต้องถือเพศพรหมจรรย์ไปตลอดชีวิต ถ้าเธอนอนกับผู้ชาย

เมื่อไร อายุขยัของเธอจะหมดทนัท ีส่วนคนที่นอนกบัเธอจะต้องกลายเป็น

คนเหน็ผ ีเรื่องนี้เป็นความลบั ห้ามบอกกบัใคร ถ้ามคีนรูเ้รื่องนี้ เธอจะกลบั

มามองเหน็ผอีกีครั้ง ส่วนคนที่รู้ความลบัเรื่องนี้จะต้องตายภายในเจด็วนั”



๒
ผู้ชายบางคนน่ารัก แต่เขาไม่ใช่ของเรา

โซฟีค่อยๆ ลมืตาตื่นขึ้นมา ไม่รูว่้ามานอนอยูท่ี่นี่ได้ยงัไง เธอนอน
อยู่ในโรงพยาบาล และอยู่ในห้องพเิศษ นี่เธอยงัไม่ตาย!

หญิงสาวมองไปรอบๆ ห้อง สิ่งแรกที่เห็นคือใบหน้าหล่อเหลาของ

ผู้ชายคนหนึ่งนอนหลบัอยูบ่นโซฟาที่ตั้งห่างจากเตยีงของเธอไปราวสองเมตร 

เธอไม่รูจ้กัเขา ไม่เคยเหน็หน้าเขามาก่อน แล้วผูช้ายคนนี้เป็นใคร อย่าบอก

นะว่ายมทูตให้โอกาสเธอฟื้นจากความตายไม่พอ ท่านยังแถมผู้มาให้อีก

ด้วย! แล้วความคดิพเิรนทร์กห็ยุดลง เมื่อชายหนุ่มคนดงักล่าวลมืตามอง

มายงัเตยีง ก่อนจะลุกขึ้นแล้วเดนิเข้ามาหา

“รู้สกึตวัแล้วเหรอ”

ไม่แน่ใจว่านั่นเป็นค�าถามหรือว่าค�าทักทาย เธอก�าลังมึนงงจึงไม่ได้

พดูอะไรออกไป เขากดปุม่ที่หวัเตยีง แจ้งให้พยาบาลทราบวา่คนไข้ฟื้นแลว้ 

จากนั้นเขากห็นัมาทางเธอ

“คุณเป็นยงัไงบ้าง” 

คราวนี้รูแ้ล้วว่าเขาถาม เพราะนยัน์ตาเขาจบัจ้องมาที่เธอ เสยีงห้าวๆ 
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ดวงตากลมโตแต่ด ุที่ส�าคญั ไม่ยิ้ม ท�าให้ความหล่อของเขาลดลงไปสามสบิ

เปอร์เซน็ต์  

เขาไม่ใช่หมอ และเป็นใครกย็งัไม่รู้ ท�าให้โซฟีไม่กล้าคุยด้วย แต่ถ้า

จะให้ตอบจริงๆ เธอก็ไม่รู้ว่าจะตอบค�าถามนั้นยังไง ‘สบายดีค่ะ’ ก็ไม่ใช่  

เพราะเหน็ๆ อยูว่่าเธอไม่สบาย ‘ไม่เป็นไรค่ะ’ กไ็ม่ใช่อกีนั่นแหละ เพราะหวั

และใบหน้าของเธอมีผ้าพันแผลพันไว้จนแน่นโดยรอบ เหลือเพียงลูกตา 

จมูก แล้วกป็ากเท่านั้น

“คุณโอเคไหม”

เขาถามอีกครั้ง น�้าเสียงดูผ่อนลง ไม่ดุเหมือนเมื่อครู่ เธอจึงใส่

คะแนนความหล่อของเขาเพิ่มเข้าไปอกีห้าเปอร์เซน็ต์ 

“ไม่โอเคค่ะ ฉนัอยากนั่ง”

เธออยากจะลุกขึ้นนั่ง แต่ดูเหมือนว่าร่างกายจะไม่ค่อยเอื้ออ�านวย 

เรี่ยวแรงหายไปหมดสิ้น

“ผมช่วย” เขาบอกด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ ไม่บ่งบอกความรูส้กึใด เธอ

พยักหน้า ชายหนุ่มจึงเดินไปกดปุ่มปรับระดับเตียงให้ชัน ก่อนเดินเข้ามา

ใกล้ แล้วช่วยพยุงจดัท่าให้เธอนั่งได้สบายขึ้น

ทนัททีี่เขาเดนิเข้ามาใกล้ โซฟีได้กลิ่นหอมจางๆ คล้ายกลิ่นมะลจิาก

ตัวเขา หล่อไม่พอ ตัวยังหอมอีก คะแนนของเขาจึงถูกเติมเข้าไปอีกห้า

เปอร์เซน็ต์จนครบแปดสบิ นี่ถ้าเตม็ร้อยเมื่อไร เธอจะขอเขาแต่งงานทนัที

เมื่อช่วยพยุงเธอให้นั่งได้สบายแล้ว เขากม็ายนือยู่ข้างๆ เตยีง

“น�้า”

เธอท�าตัวไม่ถูกจึงเฉไฉท�าตัวตามสไตล์นางเอกในนิยายที่เคยอ่าน 

ฟื้นขึ้นมาต้องขอน�้าดื่มก่อนเป็นล�าดับแรก เขาเดินไปรินน�้าใส่แก้วเสียบ

หลอด แล้วมายื่นให้ตรงหน้าหญงิสาว

โซฟีก�าลงัจะยื่นมอืออกไปรบัแก้วน�้านั่น แต่ท�าไมแขนมนัถงึยกยาก

ยกเยน็ขนาดนี้ บุรุษผู้นั้นจงึจ�าเป็นต้องยกแก้วน�้าเข้ามาใกล้ แล้วจบัหลอด
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มาป้อนให้ถึงปาก เธอค่อยๆ ก้มลงไปดูด แต่ล�าคอที่แห้งผากท�าให้รู้สึก

เหมือนว่าไม่มีน�้าผ่านเข้ามาเลย ทั้งๆ ที่ดูดจนเกือบจะหมดแก้ว ก�าลังจะ 

ขอน�้าเขาเพิ่ม ประตูห้องกเ็ปิดออกเสยีก่อน

“โมก...ท�าอะไรน่ะ”

เสียงหวานแหลมของผู้หญิงคนหนึ่งท�าให้โซฟีไม่ร้องขอความช่วย-

เหลือ เจ้าของเสียงที่เป็นคนเปิดประตูเดินเข้ามาแต่งตัวสวยมาก ใบหน้า

เคลอืบไปด้วยเครื่องส�าอางโทนสนี�้าตาลอ่อนท�าให้ดสูวยหวานเหมอืนใบหน้า

เจ้าหญงิแห่งเมอืงโบราณ เสื้อผ้าที่สวมใส่เรยีบหรูและดูมรีาคาเหมอืนนาง-

แบบที่หลุดออกมาจากนติยสาร

โซฟีรูส้กึสะดดุตาผูห้ญงิคนนี้มาก เหมอืนเคยเจอที่ไหนมาก่อน แล้ว

เธอกน็กึได้

ใช่แล้ว! เธอคอืรุ้งพรรณราย นางแบบแถวหน้าของโทมาฮอว์ค!

ความสวย ความสง่างามของนางถูกลดทอนด้วยสายตาและน�้าเสยีง

ทนัท ีชายหนุม่ตรงหน้าดอูดึอดั โซฟีเองกน็กึฉนุ ไม่ได้อนิโนเซนต์ถงึขนาด

ไม่รู้ว่าประโยคที่นางใช้ถามนั้นมนัแปลว่าอะไร

หึง! สรุปสั้นๆ ง่ายๆ ว่าเจ้าหล่อนก�าลังหึง นางคงเป็นแฟนผู้ชาย 

คนนี้ และเข้ามาเหน็เขาป้อนน�้าให้เธอจงึเกดิอาการวติกจรติ

โซฟีรู้สึกขัน ผู้หญิงตรงหน้าคิดอะไรอยู่เหรอ อย่าบอกนะว่าคิดไป

ไกลสุดขอบจักรวาล เธอจะตายมิตายแหล่ อยู่ในสภาพทุเรศทุรังขนาดนี้  

อกีอย่าง เธอกบัผู้ชายคนนี้เพิ่งรู้จกักนั จะไปเล่นจ�้าจี้กนัได้ยงัไง อุบาทว์! 

ว่าแต่...เจ้าหล่อนคดิแบบนี้ หรอืเธอคดิไปเองกนัแน่นะ

เธอร้องขอน�้าจากผู้ชายที่ยืนถือแก้วอยู่ตรงหน้า เขาท�าท่าจะเดินไป

รนิน�้าให้ แต่ถูกรุ้งพรรณรายยื้อแขนไว้เสยีก่อน

“โมกคะ รุ้งบอกแล้วไงว่าให้จ้างพยาบาลมาดูแลสักคน โมกจะได ้

ไม่ต้องมาท�าอะไรแบบนี้”

ชายหนุ่มหนักลบัไปมองหน้าแฟนสาว ก่อนจะพูดเสยีงทุ้มว่า
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“เราเป็นคนท�าให้เขาเจบ็ เราควรจะเป็นฝ่ายดูแลเขานะ”

น�้าเสยีงที่พดูกบัแฟนสาวดนูุม่นวล อ่อนโยน ไมแ่ขง็กระด้างเหมอืน

ที่พูดกบัเธอ จนโซฟีหมั่นไส้ 

‘หมอนี่มเีสยีงสอง’

“กไ็ม่ได้หมายความว่าเราทอดทิ้งเขานะคะ เพยีงแต่เราจะได้ไปท�างาน

หาเงนิมาให้เขารกัษาตวั ไม่ต้องมาเสยีเวลาอยูโ่ยงขนาดนี้ นี่กม็านอนเฝ้าเขา

ทั้งคนืแล้ว เสยีงานเสยีการ จ้างพยาบาลพเิศษมาช่วยดูแล พยาบาลน่าจะ

ดูแลเขาได้ดกีว่าเรานะคะ ที่ส�าคญั พยาบาลจะได้มรีายได้ด้วยไงคะ”

เดี๋ยวๆ นี่นางเห็นเธอเป็นพระอิฐพระปูนหรือไง ถึงได้พูดจาท�าร้าย

ความรู้สกึกนัซึ่งๆ หน้าขนาดนี้ ตั้งแต่เกดิมา โซฟีไม่เคยเจอใครที่พูดจาได้

แย่ขนาดนี้มาก่อน เคยเห็นแต่นางร้ายที่อยู่ในละครทีวี แต่นี่นางมาอยู่ใน

ชวีติจรงิ โซฟีเลยเลอืดขึ้นหน้า

“ขอโทษนะคะ คุณทั้งสองเป็นใคร แล้วมายุ่งอะไรกบัชวีติฉนั”

ค�าถามของโซฟีท�าให้ทั้งสองคนหยุดพูด แล้วหันมามองเธอเป็นจุด

เดยีวกนั 

“ผมเป็นคนขบัรถชนคุณครบั”

ค�าบอกเล่าของชายหนุ่มท�าให้โซฟีค่อยๆ ปะตดิปะต่อเหตุการณ์

“คุณหมดสตไิป ผมจงึเรยีกรถพยาบาลมาส่งคุณที่นี่”

เขาพูดต่อ เธอก�าลงัจะเอ่ยขอบคุณ แต่...

“พวกสบิแปดมงกุฎ” รุ้งพรรณรายเอ่ยขึ้นมาลอยๆ

“หมายความว่ายงัไง” โซฟีงง อยู่ดีๆ  กถ็ูกกล่าวหาว่าเป็นพวกหลอก

ลวง

“คณุท�าอะไร อย่าคดิว่าฉนัไม่รูน้ะ” ค�าพดูเน้นเสยีงของรุ้งพรรณราย

ท�าให้โซฟีกลนืค�าขอบคุณลงไปในคอ

“คุณต้องการอะไรกนัแน่” น�้าเสยีงรุ้งพรรณรายไม่เป็นมติร จนโซฟี

สบัสน
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“ฉนัไม่...” เธอพูดได้แค่นั้น ยงัไม่ทนัจะพูดออกไปว่า ‘ฉนัไม่ได้ท�า

อย่างนั้น’ กถ็ูกรุ้งพรรณรายพูดแทรกขึ้นมาว่า 

“ท�าไมหากนิกนัง่ายขนาดนี้”

โซฟีรู้สกึเหมอืนถูกเหยยีดหยามกนัซึ่งๆ หน้า

“ฉนัไม่ได้มเีจตนาอย่างที่คุณคดิ”

เธอพูดเสยีงแขง็ พยายามจะอธบิาย แต่หาจงัหวะพูดไม่ได้

“ภาพกล้องหน้ารถเห็นชัดว่าคุณถลาเข้ามาหารถในระยะกระชั้นชิด

แบบนั้น จะไม่ให้ฉนัคดิแบบนั้นได้ยงัไง” รุ้งพรรณรายต่อว่าไม่หยุด 

“รุ้ง...” ชายหนุ่มปรามแฟนสาว

“ก็มันจริงนี่คะ จู่ๆ ก็วิ่งพรวดพราดออกมากลางถนน ถ้าไม่คิดว่า

ตั้งใจท�าเพื่อเรียกร้องค่าเสียหาย แล้วจะท�าไปท�าไม หรือคุณอยากฆ่าตัว

ตาย” น�้าเสยีงของคนพูดบ่งบอกอารมณ์เกลยีดชงัออกมาอย่างเตม็ที่

โซฟีย้อนความทรงจ�าในหัวทันที ตอนนั้นยมทูตรัศมีแขตั้งใจจะถีบ

ศรเีบลล่า นางแบบวาบหววิเบอร์ต้นๆ ของนติยสารไรห์นอส แต่เธอดนัไป

ขวางจงึถูกลูกหลงแทน เหตุการณ์บานปลายจนเธอต้องตาย แล้วยมทูตก็

รู้สกึผดิ จงึต้องตามมาให้พรเพื่อไถ่โทษในสิ่งที่ตวัเองเลนิเล่อ 

เขาไม่ผดิ และเธอกไ็ม่คดิว่าตวัเองท�าผดิ ทั้งหมดนี้มนัเป็นอบุตัเิหตุ 

ครั้นจะบอกว่ารศัมแีขเป็นคนท�า แล้วใครกนัจะเชื่อ ในเมื่อทั้งสองคนนี้มอง

ไม่เหน็ร่างของยมทูต เมื่อหาเหตุผลมาอธบิายไม่ได้ รุ้งพรรณรายสมควรที่

จะโกรธ โซฟีจงึได้แต่เงยีบเหมอืนยอมรบัผดิ 

“ฉนัขอโทษที่ท�าให้คณุทั้งสองคนเดอืดร้อน” เสยีงของโซฟีแหบเครอื 

เธอเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆ พวกเขาทั้งสองต้องพลอยมาเดือด-

ร้อนไปด้วย

ยิ่งได้ยินว่าเขามานอนเฝ้าเธอทั้งคืน เธอยิ่งรู้สึกไม่ดี แต่ความรู้สึก 

ไม่ดดีงัว่าถูกกระชากทิ้งด้วยค�าถามของหญงิสาวที่ยนือยู่ตรงหน้า

“คุณจะเรยีกค่าเสยีหายเท่าไร” รุ้งพรรณรายเข้าประเดน็ 
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โซฟีพูดไม่ออก เธอไม่ได้เตรยีมตวัเพื่อจะมารบัสถานการณ์นี้

“เอาเป็นว่าฉนัฟ้ืนแล้ว และปลอดภยัแล้ว คณุไม่ต้องรบัผดิชอบอะไร

ทั้งนั้น ฉนัผดิเอง ฉนัรบัผดิชอบตวัเองได้”

พูดออกไปแล้วกอ็ยากกดัลิ้นตวัเอง ล�าพงัเงนิเดอืนแต่ละเดอืนแทบ

จะไม่พอใช้ แลว้นี่...เธอเหลอืบเหน็ชื่อโรงพยาบาลที่สกรนีบนเสื้อกบัหมอน

แล้วก็ใจหาย เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ขึ้นชื่อว่าแพงติดระดับท็อปเทนของ

ประเทศ เธอจะมปีัญญาหาเงนิมาเป็นค่ารกัษาจรงิๆ หรอื

“คณุแน่ใจนะว่าจะไม่ด�าเนนิคดกีบัพวกเรา” น�้าเสยีงของรุง้พรรณราย

อ่อนลง เหน็ได้ชดัว่าความโกรธของเธอได้ลดลงไปด้วย

“ค่ะ คุณสองคนสบายใจได้” โซฟีบอก 

“ขอบคุณนะคะที่ช่วยพาฉันมาส่งโรงพยาบาล ต่อจากนี้พวกคุณไม่

ต้องมาดแูลฉนัแล้ว ขอโทษด้วยนะคะที่ท�าให้คณุสองคนเดอืดร้อน” โซฟีรบี

สรุป เพื่อยุตปิัญหาที่เกดิขึ้น

“ผมเองกม็สี่วนผดิ ผมขบัรถประมาทด้วย” 

เป็นครั้งแรกที่เธอได้ยินน�้าเสียงอบอุ่นของโมก อยากให้คะแนนเขา

เตม็ร้อย แต่ไม่มปีระโยชน์ ต่อให้เขาได้คะแนนเตม็ร้อย เธอกไ็ม่อยากได้

คนมเีจ้าของแล้วหรอกนะ 

“ไม่มีใครผิดหรอกค่ะ มันเป็นอุบัติเหตุ” ถึงอย่างไรโซฟีก็ไม่อยาก

ท�าให้เขารู้สกึไม่ดี

“จะให้เราช่วยตามญาตใิห้ไหมครบั” โมกเอ่ยถามอย่างมนี�้าใจ

ค�าถามของชายหนุ่มแทบจะท�าให้โซฟีน�้าตาแตก...ญาติเหรอ เธอ

คดิถงึแม่ ถ้าแม่รูว่้าเธอประสบอุบตัเิหต ุท่านคงไม่สบายใจ เธอไม่อยากให้

แม่เดอืดร้อน ทางออกที่ดกีค็อื...

“ฉนัไม่มญีาตคิ่ะ” เธอบอกพลางล้มตวัลงนอน ก่อนจะหลบัตาเพื่อ

ตดับทสนทนา

“ไปกนัเถอะค่ะ เธอคงอยากพกัผ่อนแล้ว” 
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เธอได้ยนิเสยีงของรุ้งพรรณราย 

“แต่ผมอยากอยู่...” ประโยคของชายหนุ่มขาดอยู่แค่นั้น เพราะรุ้ง-

พรรณรายพูดแทรกขึ้นมาว่า

“ไม่ได้ยนิหรอืคะ เธอบอกว่าดูแลตวัเองได้ เราไม่ต้องไปรบัผดิชอบ

อะไรในชวีติเธอ”

“แต่...”

“ไม่มแีต่ค่ะโมก อย่าลมืสคิะ วนันี้คุณต้องไปงานศพโพยม...” 

โซฟีสะดุดหูกบัชื่อคนตาย แต่พอรุ้งพรรณรายพูดต่อไปว่า 

“เดี๋ยวคุณต้องเตรยีมตวัให้สมัภาษณ์นกัข่าวด้วย” 

...ความสนใจของเธอกถ็ูกลมื 

หลังรุ้งพรรณรายร่ายตารางงานของชายหนุ่มจบ ความเงียบก็เข้า

มาปกคลุมชั่วขณะ จนกระทั่ง... 

“หายเรว็ๆ นะครบั” 

โซฟีได้ยนิชายหนุ่มพูดขึ้น เป็นน�้าเสยีงที่ฟังแล้วอบอุ่นและเป็นมติร 

หลงัจากนั้นไม่กี่นาทกีไ็ด้ยนิเสยีงฝีเท้าของคนทั้งคูเ่ดนิไปเปิดประตหู้องแล้ว

จากไป

หญงิสาวถอนหายใจออกมาเบาๆ เธอลมืตาขึ้น พื้นที่ภายในห้องไม่

ใหญ่มากนัก แต่กลับรู้สึกเคว้งคว้าง หดหู่ เรื่องของเขาทั้งสองจบลงแล้ว 

แต่เรื่องของเธอยงัอยู ่ยงัไม่รูว่้าจะหาเงนิมาจ่ายค่ารกัษาได้ยงัไง เธอจะต้อง

ไปท�างาน แต่ตอนนี้เธอขาดงาน อย่าว่าแต่ค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวเลย 

แม้แต่เงนิที่เธอจะต้องส่งไปให้แม่ใช้ทุกเดอืนกย็งัไม่มสีกับาท

หลงัจากโมกและรุง้พรรณรายกลบัไปแลว้ หมอและพยาบาลกเ็ข้ามา
ตรวจอาการโซฟี หมอบอกว่าเธอปลอดภัย แต่อาจจะต้องนอนพักฟื้นสัก

ระยะหนึ่งก่อน ที่น่าเป็นห่วงคอืบาดแผลบนใบหน้าตอนที่เธอล้มลงไปแล้ว

หน้าครูดกบัพื้นซเีมนต์ 



24  l  ป า ฏิ ห า ริ ย์ รั ก หิ รั ญ ญิ ก า ร์

โซฟีใจเสีย ได้แต่คิดไปเองว่าคงไม่เป็นอะไรมาก แผลคงเล็กนิด

เดียว และการมีชีวิตอยู่ อยู่เพื่อ...ใครบางคน มันส�าคัญมากกว่ารูปร่าง

หน้าตา เธอขอให้พยาบาลช่วยท�าเรื่องย้ายออกจากห้องพเิศษไปอยูห้่องรวม 

อกีทั้งให้ตดิต่อกบัฝ่ายการเงนิเพื่อขอดตูวัเลขของค่ารกัษาพยาบาล แล้วเธอ

กต้็องแปลกใจเมื่อฝ่ายการเงนิแจ้งให้ทราบว่าค่ารกัษาพยาบาลถกูเคลยีร์โดย

เจ้าของไข้ชื่อ โมก รญัญกิร

คงเป็นเขา ผูช้ายที่เธอตดัสนิให้หนึ่งร้อยคะแนนเตม็ เธอรู้สกึเป็นหนี้

บุญคุณผู้ชายคนนี้ 

เขาอาจจะรู้สกึผดิ แต่เธอรูด้ว่ีาเขาไม่ใช่คนผดิ คนืนั้นเขาจ้างพยาบาล

พเิศษมาอยู่เป็นเพื่อนเธอ หมอบอกให้เธอพกัฟื้นเพื่อรอดูอาการและรกัษา

แผลที่ใบหน้าอกีหนึ่งสปัดาห์

แม้โซฟีจะอยากออกจากโรงพยาบาลให้เร็วที่สุดเพื่อกลับไปท�างาน

หาเงนิ แต่เมื่อสภาพร่างกายไม่เอื้ออ�านวย เธอกไ็ม่สามารถท�าอะไรได้

เขา...ผู้ชายคนนั้นหายไปจากชวีติของเธอ เช่นเดยีวกบันางแบบสาว

คนนั้น

เธอคิดว่าคงไม่มีโอกาสที่จะได้เจอกันอีกแล้ว แต่เขาก็ท�าให้เธอ

ประหลาดใจ เมื่อชายหนุ่มหวนกลับมาที่โรงพยาบาลอีกครั้งในวันที่หมอ

อนุญาตให้โซฟีกลบับ้านได้

ทนัททีี่เหน็หน้าเขาตอนที่เปิดประตูเข้ามา จู่ๆ กร็ู้สกึอบอุ่น

“ผมมารบักลบับ้าน” เขาบอก 

เธอรู้สึกตื้นตันกับค�าบอกเล่านั้น บรรยายไม่ถูกว่าอบอุ่นเพียงไหน 

ชวีติที่สู้โดยล�าพงัมาตั้งแต่ไหนแต่ไร พอมคีนมาห่วงใยจงึรู้สกึพเิศษ

เขาคงท�าตามหน้าที่ คงไม่ได้รู้สกึอะไร และเธอกไ็ม่ควรคดิอะไรไป

ไกลกว่านี้

“ฉันกลับเองได้ค่ะ” เธอบอกปฏิเสธกลายๆ ไม่อยากจะสร้างความ 

ยุง่ยากล�าบากใจให้เขา ไม่อยากให้เขารูส้กึผดิในสิ่งที่ไม่ได้ตั้งใจท�า ที่ส�าคญั 
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คนของเขาอาจจะไม่พอใจ

“ไม่เป็นไรครบั ให้ผมช่วยเหลอืคณุบ้าง เลก็ๆ น้อยๆ กย็งัด”ี เขายงั

ดื้อ 

เธอจงึหมดหนทางที่จะต่อต้าน คดิว่านี่จะเป็นครั้งสดุท้ายที่รบัความ

ช่วยเหลอืจากเขา หลงัจากนี้ระหว่างเขากบัเธอกจ็ะกลายเป็นคนแปลกหน้า

ต่อกนั

เขายงัคงออกค่ารกัษาพยาบาลให้เหมอืนเดมิ

หมอบอกว่าสิ่งที่ต้องท�าหลงัออกจากโรงพยาบาลแล้วกค็อืต้องมาล้าง

แผลที่หน้าทุกวนั ตั้งแต่อยู่ที่โรงพยาบาลมาร่วมสปัดาห์ เธอยงัไม่เคยเหน็

หน้าตวัเองเลยสกัครั้ง

จนกระทั่งวันนี้ วันที่พยาบาลมาล้างแผลให้ โซฟีขอกระจกเงาเพื่อ

ส่องดแูผลที่หน้าตวัเอง แล้วสิ่งที่สะท้อนอยูใ่นกระจกที่อยูใ่นมอืท�าให้หวัใจ

ของหญงิสาวเป็นอมัพาตกะทนัหนั

ใบหน้าที่เคยเรยีบเนยีน ดวงตากลมโตใต้คิ้วโค้งงอน รบักบัจมกูโด่ง

ที่วางอยูเ่หนอืปากรปูกระจบั บดันี้เหมอืนมเีนื้อสบัราดซอสมะเขอืเทศมาแปะ

ไวบ้นแก้ม หนงัตาถูกรั้งลงมาหนึ่งข้าง รมิฝีปากบวมเป่ง ท�าให้ความสมดลุ

ของใบหน้าบดิเบี้ยว โซฟีไม่ได้กรดีร้อง ไม่ได้เอะอะโวยวาย แต่น�้าตาของ

เธอค่อยๆ กลิ้งออกจากดวงตากลมใสเป็นหยดน�้า

แผลใหญ่กว่าที่คิด และคงเป็นแผลในใจ อยู่กับเธอนับจากนี้ไป

จนกว่าชวีติจะหาไม่

โซฟีเบอืนหน้าออกจากกระจกเงา เธอส่งคนืให้แก่พยาบาล ภายใน

ห้องเงยีบกรบิ ไม่มแีม้เสยีงของลมหายใจ หญงิสาวบอกให้พยาบาลพนัแผล

ให้ ก่อนจะหนัไปสบตากบัความเศร้าที่อยู่ในดวงตาของชายหนุ่ม

“ผมขอโทษ” เขาเอ่ยขึ้น “ผมยนิดจีะออกค่าท�าศลัยกรรมให้คุณนะ” 

เขาบอกอกี 

หญิงสาวตกตะลึงกับสิ่งที่เขาเอ่ย เป็นอีกครั้งที่เธอเห็นความจริงใจ
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ของชายหนุ่ม

แทนที่จะดใีจ เธอกลบัรู้สกึแย่ แย่ที่ท�าให้โมกต้องมารบัผดิชอบกบั

สิ่งที่เขาต้องมารบัเคราะห์จากอุบตัเิหตใุนครั้งนี้ แม้เขาจะรวย แต่เธอกไ็มม่ี

สทิธิ์ที่จะไปเบยีดเบยีน ถ้าจะมใีครสกัคนที่ต้องรบัผดิชอบในเรื่องนี้ คนคน

นั้นกค็อืรศัมแีข!



๓
ความเศร้าก�าลงัจะผ่านไป ความรกัก�าลงัจะผ่านมา

ตอนที่เขาก�าลังขับรถอยู่นั้น จู่ๆ ก็มีหญิงสาววิ่งพรวดพราดตัด
หน้ารถตูท้ี่จอดอยูข้่างทางออกมากลางถนน ท�าให้เขาเหยยีบเบรกไม่ทนั เป็น

ผลให้รถยนต์ของเขาพุ่งชนร่างของหญงิสาวเข้าอย่างจงั

โซฟีเป็นพวกมจิฉาชพี!

โมกคดิแบบนั้น เขาคดิว่าเธอยอมเสี่ยงชวีติเพื่อเรยีกร้องเงนิจากเขา 

แต่เธอคงประเมนิสถานการณ์ผดิไป จงึเกดิเรื่องราวเกนิเลยไปถงึขนาดนี้

แต่...หลงัจากที่เธอฟื้น โมกได้คุยกบัเธอเป็นครั้งแรก ความคดิของ

เขาเปลี่ยนไป

ถ้าโซฟีเป็นนกัต้มตุ๋น เธอกเ็ป็นนกัต้มตุ๋นมอือาชพี ที่แสดงได้เนยีน

จนเขาจบัไม่ได้

โมกตั้งใจจะออกค่ารกัษาพยาบาลให้อยู่แล้ว และจะมอบค่าท�าขวญั

ให้เธอเพื่อใช้เป็นทุนในการหยุดงานและต้องขาดงานต่อเนื่องเพื่อรักษาตัว 

นอกจากนี้เขาอยากจะแสดงน�้าใจเป็นครั้งสดุท้ายด้วยการมารบัเธอออกจาก

โรงพยาบาลแล้วพากลบัไปส่งที่บ้าน แต่พอรูว่้าเธอเสยีโฉม เขากส็งสารเธอ
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จบัใจ

เธอไม่ได้ร้องขออะไรจากเขา แม้ว่าเขาจะยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยการ

ออกค่าใช้จ่ายในการท�าศลัยกรรมให้กต็าม แต่เธอกป็ฏเิสธโดยไม่ลงัเล และ

สิ่งนี้เองที่ท�าให้เขามั่นใจว่าเธอไม่ใช่มจิฉาชพี

ส่วนการที่หญงิสาวไม่แจ้งความเอาเรื่องเขานั้น ท�าให้เขารูส้กึเหมอืน

มีอะไรติดค้างกับเธออยู่ สิ่งที่ติดค้างที่ว่านี้เปรียบเสมือนห่วงโซ่เล็กๆ ที่

คล้องเขากับเธอไว้ไม่ให้หลุดไปจากกัน โมกจึงคิดว่าถ้ามีทางไหนที่เขาจะ

ตอบแทนน�้าใจอนัดงีามของเธอได้ เขาจะท�า

การมารบัเธอออกจากโรงพยาบาลเพื่อกลบัไปส่งที่บ้าน กเ็ป็นสิ่งหนึ่ง

ที่เขาอยากท�าเพื่อตอบแทนเธอ

ตอนบอกโซฟีว่าเขาอาสาไปส่งถงึที่บ้าน หญงิสาวปฏเิสธ 

‘ให้ผมท�าอะไรเพื่อคุณบ้างเถอะนะ แม้ว่ามันจะไม่ช่วยให้ความผิด

ของผมลดน้อยลง แต่มนัท�าให้ผมรูส้กึสบายใจได้บ้าง’ เหตผุลของเขาท�าให้

เธอยนิยอมท�าตามข้อเสนอ

ตอนที่ขึ้นไปนั่งบนรถยนต์ โซฟีบอกแค่สถานที่ปลายทางเพื่อให้เขา

ขับรถไปส่งเท่านั้น ก่อนหยิบโทรศัพท์มือถือที่ทางโรงพยาบาลส่งคืนให้มา

เปิดเครื่อง เสียงสัญญาณข้อความเข้าดังรัว ถ้าไม่ใช่เฟซบุ๊กก็น่าจะเป็น

ข้อความทางไลน์หรือทางอื่น หญิงสาวเปิดอ่าน โมกช�าเลืองมองหญิงสาว 

สงัเกตเหน็ความผดิปกตบิางอย่าง

“ฉันขอคุยโทรศัพท์ได้ไหมคะ จะรบกวนคุณไหม” เธอหันมาขอ

อนุญาต

“เชญิครบั” เขาบอก 

เธอเริ่มโทร. หาใครสกัคน แม้ว่าเขาจะท�าตวัราวอากาศธาตุ แต่ระยะ

ห่างแค่นั้น เสียงที่เล็ดลอดออกมาจากคู่สนทนาที่ปลายสายท�าให้เขาจับใจ

ความได้ว่าเธอถูกไล่ออกจากงาน โทษฐานหยุดงานติดต่อกันหลายวันโดย

ไม่ลา แม้ว่าเธอจะบอกเหตผุลยงัไง อ้อนวอนยงัไง ทางผู้จ้างกป็ฏเิสธจะรบั
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เธอเข้าท�างานต่อ แถมยงัหกัค่าแรงที่เธอสมควรจะได้ โทษฐานที่หญงิสาว

ท�าผดิสญัญาว่าจ้างกบัทางบรษิทั เมื่อวางสายเธอนั่งซมึมาตลอดทาง

โมกไม่ชอบบรรยากาศหดหูแ่บบนี้ จงึยื่นมอืไปหยบิซองสขีาวที่ใส่ไว้

ข้างประตูรถ ก่อนยื่นให้หญิงสาว เธอรับไปอย่างงงๆ และเมื่อเปิดออกดู 

เธอกร็บีส่งมนัคนื

“ฉนัคงรบัไว้ไม่ได้ค่ะ แค่นี้ฉนักท็�าให้คุณยุ่งยากแล้ว” เธอบอก

“แต่มนัเป็นสิ่งที่คุณควรจะได้นะครบั คณุไม่แจ้งความเอาผดิผม คุณ

ต้องมาเสยีเวลาเพราะผม ที่ส�าคญัใบหน้าคณุ...” โมกหยดุพดูแค่นั้น เขาไม่

อยากพูดต่อ เพราะเป็นเรื่องสะเทอืนใจทั้งเขาและเธอ เหมอืนมคีวามเงยีบ

มาคั่นบทสนทนาระหว่างกนั จนกระทั่ง 

“...แค่นี้มนัยงัน้อยไป ถ้าคณุเดอืดร้อน และต้องการความช่วยเหลอื

หลงัจากนี้ ผมยนิดจีะช่วยนะ” โมกหาเรื่องมาพูดต่อเพื่อท�าลายความเงยีบ 

และท�าลายความอดึอดัระหว่างกนั

“แต่...”

“ไม่มแีต่ครบั ถ้าคณุให้อภยัผมจรงิ ผมอยากให้คณุรบัไว้ อย่างน้อย 

เงนิจ�านวนนี้จะช่วยให้คุณไม่ล�าบากไปสกัระยะ” โมกพูดเป็นนยั เพราะเขา

ได้ยินปัญหาที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวเมื่อครู่ คิดว่าคงต้องใช้เวลาอีกสักระยะ

เธอถงึจะไปท�างานได้ และไม่ได้หมายความว่า เมื่อเธอหายแล้ว เธอจะหา

งานได้ทนัท ีเงนิจ�านวนนี้จงึมคีวามหมายต่อชวีติเธอแน่ๆ

โซฟีมองหน้าเขา เหมอืนเธอจะพูดอะไรสกัอย่าง แต่เธอกไ็ม่ได้พูด 

ขณะนั้นรถตดิไฟแดง โมกมองไปยงัรถเฟอร์รารสีแีดงตดิฟิล์มใสที่จอดอยู่

ข้างหน้า มองทะลกุระจกเข้าไป เขาเหน็ผูห้ญงิคนหนึ่งก�าลงัหวัร่อต่อกระซกิ

กบัชายหนุ่มผู้เป็นคนขบั กริยิาแบบนั้น ท่าทแีบบนั้นแสดงให้เหน็ถงึความ

สนทิสนมที่ไม่ต้องมใีครบอกกร็ู้ว่าทั้งสองน่าจะเป็นคู่รกักนั โมกใจหายวาบ 

เขาคงจะไม่รู้สึกอะไร หากผู้หญิงที่เขาเห็นไม่ใช่รุ้งพรรณรายที่เขาเอ่ยปาก

ชวนมารบัโซฟี แต่เธอปฏเิสธ บอกว่าไม่ค่อยสบาย อยากนอนพกัผ่อนตาม
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ล�าพงั ไม่ต้องการให้ใครรบกวน

แล้วผู้หญงิคนที่เขาเหน็อยู่นี้เป็นใครกนั

โมกหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมากดเบอร์รุ้งพรรณรายเพื่อโทร. ออก 

หญงิสาวคนที่เขาเหน็หยบิโทรศพัท์ขึ้นมาด ูก่อนวางลง แล้วหนัไปหยอกล้อ

กบัคนขบัต่อ

นี่มนัอะไรกนั!

พอโมกให้เงนิเธอแล้ว เขากเ็งยีบขรมึมาตลอดทาง จนกระทั่งเขาขบั
รถมาส่งโซฟีถงึที่พกัที่เป็นอะพาร์ตเมนต์เก่าๆ สี่ชั้น เขาถามถงึห้องพกั เธอ

บอกว่าอยูช่ั้นสอง เขาจะไปส่งเธอถงึบนห้อง แต่หญงิสาวยนืยนัว่าเดนิเข้าไป

เองได้ ไม่อยากรบกวนเขามากกว่านี้ ทั้งคู่จงึจากลากนั

ก่อนจะแยกจากกนั เธอยิ้มให้เขา เขายิ้มตอบ แต่ดเูหมอืนว่ารอยยิ้ม

ของเขาจะแปลกๆ ไป มนัมคีวามเศร้าเจอืปนอยู่ในนั้น

โมกไม่รู้หรอกว่าเธอไม่อยากรบัความช่วยเหลอืจากเขาจรงิๆ เพราะ

โซฟีรู้อยู่เตม็อกว่าเขาไม่ใช่คนผดิ ดงันั้น เธอจะให้เขามารบัผดิชอบทุกสิ่ง

ทุกอย่างในชีวิตเธอได้อย่างไร แค่ค่ารักษาพยาบาล ค่าห้องพิเศษ ค่าจ้าง

พยาบาลพเิศษกม็ากเกนิพอแล้ว เธอตั้งใจไว้ว่า เมื่อหาเงนิได้แล้ว เธอจะน�า

เงนิที่เขาออกค่ารกัษาพยาบาลทั้งหมดไปคนืเขา

เธอรู้ว่าโมกเป็นใคร อยู่ที่ไหน เพราะขอประวัติการรักษาและขอ

ประวตัคินที่เป็นธุระจ่ายค่ารกัษามาจากฝ่ายการเงนิของโรงพยาบาล

เมื่อขึ้นมาอยู่บนชั้นสอง โซฟีก�าลังจะไขกุญแจเข้าไปในห้อง แต่

ปรากฏว่าสายยมูแีม่กญุแจที่เธอไม่คุน้ตาคล้องไว้ และเมื่อเงยหน้ามองไปที่

ประตู กพ็บกระดาษเขยีนโน้ตสั้นๆ ตดิไว้ว่า 

‘ช่วยชำาระค่าห้องที่ค้างแล้วเชญิย้ายออกด่วน จะมผู้ีเช่าคนใหม่มาอยู่

ต่อในอาทติย์หน้า’

โซฟีเข่าอ่อน ทรุดลงนั่งอยู่หน้าห้อง
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ตอนนี้เธอตกงาน ไม่มเีงนิ แถมยงัจะไม่มทีี่ซุกหวันอน 

โซฟีนั่งชนัเข่า ยกมอืทั้งสองขึ้นมาปิดหน้า แล้วค่อยๆ ปล่อยให้น�้าตา

ไหลออกมา ในตอนนั้นมีมือของใครคนหนึ่งมาวางบนบ่า เมื่อหญิงสาว

ยกมอืออกจากหน้า มองผ่านม่านน�้าตาออกไป เธอกแ็ปลกใจเมื่อพบว่าเป็น

เขา

โมก รญัญกิร

“คุณลมืไว้” เขาบอกเธอ พร้อมยื่นซองสขีาวให้ ซองที่โซฟีจงใจวาง

ไว้บนเบาะรถเพื่อคนืให้เขา

“ผมเอามาคนื” เขาบอกพร้อมส่งยิ้มให้

“ไม่ได้ลมืค่ะ ฉนัตั้งใจจะคนืคณุ” เธอบอก ไมย่อมยื่นมอืออกไปรบั 

เขาย่อตวัลงนั่งชนัเข่าอยู่ตรงหน้า แล้วจ้องมองเธอ

“ตอนนี้คณุจ�าเป็นต้องใช้มนั” เขาบอกด้วยน�้าเสยีงที่เจอืไปด้วยความ

ห่วงใย จนเธอรู้สกึอบอุ่น

“อย่างน้อย ถ้าคุณน�าไปจ่ายค่าเช่าที่ค้าง คุณก็จะสามารถเข้าไปใน

ห้องนี้อกีครั้ง แล้วน�าของของคุณออกมาได้” เขาให้เหตุผล 

เธอมองหน้าเขา อยากได้เงนิกใ็ช่ แต่ไม่อยากให้ใครมาแบกรบัภาระ

ของเธอ ไม่อยากตดิหนี้บุญคุณใคร

“ถ้ารู้สกึไม่สบายใจ คดิเสยีว่าผมให้ยมื” เหมอืนเขาจะรู้ว่าเธอก�าลงั

คดิอะไรอยู่ ทางออกของเขาไม่เลว แต่โซฟีกย็งัไม่สบายใจอยู่ด ี

คนบ้า...ท�าตวัเหมอืนสนิเชื่อเลย คดิว่าตวัเองเป็นเฟิร์สช้อยส์หรอืไง

โซฟียิ้ม รูส้กึขอบคณุเขา ผูช้ายคนนี้เป็นคนจติใจด ีเธออยากยื่นมอื

ไปรบัซองเงนิที่เขาส่งให้ แต่กย็งัตะขดิตะขวงใจอยู ่เขาเองกต้็องท�างาน ต้อง

เหนด็เหนื่อยกว่าจะได้เงนิมา จู่ๆ จะมาให้เธอยมื ยมืทั้งๆ ที่เธอไม่มหีลกั

ประกนัอะไรให้เขาเชื่อใจ

แล้วหญงิสาวกน็กึขึ้นมาได้

“คุณมงีานให้ท�าไหมคะ” 
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“ฉนัท�าอะไรกไ็ด้ค่ะ”

“ท�าได้ทุกอย่าง”

“แล้วคุณกค็่อยๆ หกัค่าแรงฉนั”

“คุณท�างานอะไรคะ”

โซฟีรวัค�าถาม ในค�าถามมคีวามหวงั เธอจ้องมองหน้าเขาเพื่อรอคอย

ค�าตอบ 

ชายหนุ่มท�าหน้านิ่ง ไม่แสดงความรู้สกึใดๆ ออกมาจนเธอใจเสยี 

“คุณท�า...” เธอตั้งใจจะถามย�้าอกีครั้ง แต่เขาชงิพูดตดับทขึ้นมาเสยี

ก่อน

“ผมท�าหนงัสอืโป๊”

โซฟีอ้าปากหวอ ตาโตเท่าไข่เป็ด ตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน โดยไม่ทัน

สงัเกตว่าชายหนุ่มที่นั่งยองๆ อยู่ตรงหน้าก�าลงัซ่อนยิ้ม ก่อนจะบอกเธอว่า

“ผมเป็นเจ้าของนติยสารโทมาฮอว์ค”

เมื่อรถยนต์แล่นผ่านประตูรั้วเข้าไป สายตาของโซฟีก็พบกับความ
ร่มรื่นของต้นไม้ใบหญ้าที่เขียวขจีไปทั่วบริเวณ ห่างจากรั้วเข้าไปราวยี่สิบ

เมตรมีบ้านสองชั้นเหมือนกล่องกระจกใสสไตล์โมเดิร์นตั้งโดดเด่นอยู่ตรง

ใจกลางของพื้นที่ ถ้าไม่มผี้าม่านสนี�้าตาลไหม้บดบงั คงเหน็ทุกสิ่งทุกอย่าง

ที่อยู่ข้างในบ้านหลงันั้นแน่ๆ

โซฟีเคยเหน็บ้านแบบนี้ในหนงัในละคร ไม่คดิว่าชวีตินี้เธอจะได้เหน็

มนัจรงิๆ แถมยงัได้มาอยู่ที่นี่

ใช่! เธอก�าลงัจะมาอยู่ที่นี่

ในฐานะคนรบัใช้

โมกเป็นธรุะจ่ายค่าห้องที่ค้างให้โซฟี หลงัจากนั้นเธอต้องหาที่พกัใหม่ 

และขนย้ายข้าวของออกจากห้องเช่า แต่เวลากะทันหันและเธอยังบาดเจ็บ

อยู่อย่างนี้จงึไม่สามารถท�าอะไรได้เตม็ที่ โมกจงึตดัสนิใจกระท�าบางอย่าง
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‘ไปพกัอยู่กบัผมก่อนกแ็ล้วกนั’

ทแีรกโซฟีจะไม่ยอม เพราะเธอเกรงใจเขา แต่...

‘คุณจะได้เริ่มท�างานเลยไง’

พอเขาให้เหตผุลอย่างนี้แล้ว หญงิสาวชั่งใจอยูค่รูห่นึ่งกต็กปากรบัค�า 

โมกจงึเป็นธุระจดัการทุกสิ่งทุกอย่างให้ แม้กระทั่งเรื่องการหารถมาขนย้าย

ทุกอย่างที่อยู่ในห้องพกัของโซฟี

‘ฉันท�าเองได้ค่ะ มีแค่เสื้อผ้าไม่กี่ชุด กับของใช้ไม่กี่อย่าง ไม่มี

เฟอร์นเิจอร์เลย’

‘กลัวว่าผมจะหักค่าแรงเหรอ อันนี้ถือว่าเป็นสวัสดิการพิเศษจาก

นายจ้างกแ็ล้วกนั’ เขาบอก 

โซฟีรูว่้าเขาพยายามหาเหตผุลข้างๆ คูๆ  มาอ้างเพื่อท�าให้เธอสบายใจ 

เพราะอยากชดใช้ในสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ หญิงสาวจึงยอมให้เขาจัดการหลาย

สิ่งหลายอย่างให้ เพื่อให้เขาได้ผ่อนคลายกบัความรู้สกึผดิที่ตดิค้าง

เมื่อเข้ามาในบ้าน โซฟีพบว่าความสูงของบ้านเท่ากับตึกสองชั้นครึ่ง 

มชีั้นลอยที่จดัไว้ส�าหรบัห้องนอน ส่วนบรเิวณห้องรบัแขกใช้เฟอร์นเิจอร์จดั

แยกเป็นโซนต่างๆ ทั้งห้องน�้า ห้องอาหาร และห้องท�างาน ถ้ามองจากชั้น

ลอยลงมาจะเหน็ทกุซอกทกุมมุของบ้าน โซฟีตื่นตาตื่นใจกบัผนงัห้องสข้ีาว-

โอ๊ตที่สกุเตม็ที่เล่นสกีบัเฟอร์นเิจอร์สดี�า แสงสทีองของดวงไฟท�าให้ห้องดมูี

เสน่ห์ ทกุอย่างออกแบบไว้อย่างลงตวั ผนงัด้านที่ตดิกบับนัไดขึ้นไปบนห้อง

นอนเตม็ไปด้วยภาพนางแบบเซก็ซี่ที่ขึ้นปก ‘โทมาฮอว์ค’ ท�าให้โซฟีอดคดิ

ถึงสรัยแห่งนิตยสารไรห์นอสไม่ได้ แม้ว่าโทมาฮอว์คจะมีกลุ่มผู้อ่านคนละ

ตลาดกบัไรห์นอสกต็าม

โมกเป็นใคร

หญงิสาวเริ่มสงสยัในตวัของชายหนุ่ม แต่ยงัไม่ทนัได้ซกัถาม เขาก็

พาเธอเดนิตดัมมุท�างาน ผ่านมุมท�าอาหาร ไปยงัหลงับ้าน เมื่อเปิดประตูออก

ไปกพ็บกบัสระน�้าสมีรกตขนาดใหญ่เชื่อมกบับ้านอกีหลงั เป็นบ้านชั้นเดยีว 
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แบบบ้านเป็นสไตล์เนเชอรลัที่ผสมผสานกลมกลนืกบัธรรมชาต ิ

จดุมุง่หมายของเขาไม่ใช่บ้านหลงันั้น แต่เป็นบ้านอกีหลงัที่ตั้งอยูต่รง

มมุหนึ่งของตวัสระ เรอืนไม้สขีาวซกุตวัอยู่ใต้เถาไมเ้ลื้อยอย่างหริญัญกิาร์ที่

ก�าลงัออกดอกสขีาวบานสะพรั่ง โมกพาหญงิสาวเดนิไปที่นั่น แล้วเปิดประตู

เข้าไป 

“คุณพกัอยู่บ้านหลงันี้นะ”

โซฟีเดนิตามเขาเข้าไปในบ้าน ข้างในเป็นห้องชุด ตกแต่งสไตล์ลอฟต์

เหมือนยกคอนโดมาไว้ในบ้าน ทุกอย่างเพียบพร้อม ไม่ว่าจะเป็นตู้ เตียง 

หมอน ผ้าห่ม ทวี ีตูเ้ยน็ แถมยงัมห้ีองน�้าในตวั เรยีกว่าแค่หิ้วกระเป๋าเสื้อผ้า

เข้ามากพ็กัได้เลย

นี่น่าจะเป็นห้องรบัแขกมากกว่าจะเป็นห้องคนรบัใช้ 

“นี่ไม่ใช่ห้องคนใช้นี่คะ”

“ไม่ใช่ครบั”

“อ้าว แล้ว...”

“ผมไม่เคยบอกว่าจะให้คุณมาเป็นคนรบัใช้”

“แล้ว...”

“ผมอยากให้คุณมาพักฟื้น เมื่อหายดีแล้วค่อยช่วยผมท�างาน ผม

อยากให้คุณมาช่วยดูแลเรื่องตารางงานให้ผม หรือถ้าคุณไม่อยากท�างานที่

ผมจ้าง คุณจะหางานท�าเองกไ็ด้” เขาบอกเธอหน้าตาเฉย

“หมายความว่า...”

“ที่นี่ไม่มแีม่บ้านครบั”

“แล้วใครท�าความสะอาด”

“ผมใช้บรกิารจากทางบรษิทั” พอเขาบอกแบบนี้ เธอเริ่มเข้าใจละ

“ท�าไมไม่จ้างแม่บ้านประจ�าล่ะคะ”

“เพราะผมต้องการความเป็นส่วนตวัสูงมาก” เขาให้เหตุผล 

ถงึตอนนี้โซฟีเริ่มกงัวล เพราะการที่เธอเข้ามาอยูใ่นบ้านของเขา อาจ
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จะท�าลายความเป็นส่วนตวัของเขากไ็ด้ เหมอืนเขาจะรู้ทนั

“คุณอย่ากังวล คุณพักอยู่ที่นี่ในฐานะแขกของผม และผมจะจ่าย 

เงนิเดอืนให้คุณเอง จนกว่าคุณจะหายด”ี

โซฟีพูดไม่ออก ไม่คดิว่าเขาจะมาไม้นี้ 

“แต่...”

“ไม่มแีต่ครบั ถ้าอยากให้ผมสบายใจ คุณต้องสบายด”ี โมกเล่นค�า

ท�าให้เธอยิ้มออกมาได้ เขายิ้มตอบ เป็นรอยยิ้มที่ฉายมาพร้อมกบัความรู้สกึ

ดีๆ

โมกท�าให้เธอประทบัใจ โซฟีตั้งปณธิานในใจว่า ถ้ามสีิ่งไหนท�าให้เขา

สบายใจ ท�าให้เขายิ้มได้ เธอพร้อมที่จะท�า...เพื่อเขา



๔
ความรักลาตาย

หลงัจากดแูลโซฟีเสรจ็แล้ว โมกเดนิกลบัเข้ามาในบ้าน เขาเหนื่อย
ล้าอย่างที่ไม่เคยรู้สกึมาก่อน โซฟีไม่ได้ท�าให้เขาเหนื่อย ตรงกนัข้าม ความ

เกรงอกเกรงใจของเจ้าหล่อนท�าให้เขาอยากจะยื่นมอืเข้าไปช่วยเหลอืมากกว่า 

ทีแรกว่าจะรับเธอไปส่งที่บ้านแล้วมอบเงินค่าท�าขวัญให้ จากนั้นก็แยกจาก

กนัเหมอืนคนผ่านทาง แต่พอเหน็เรื่องร้ายๆ ที่เกดิขึ้นกบัเธอแล้ว เขากอ็ด

ที่จะช่วยเหลอืเธออกีครั้งไม่ได้

เรื่องที่เขาหนกัใจจนเหนื่อยล้าคอืภาพของผูห้ญงิคนหนึ่งหยอกล้อกบั

ผู้ชายคนหนึ่งตอนที่รถติดไฟแดง ขณะไปส่งโซฟีที่อะพาร์ตเมนต์ของเธอ

ต่างหาก ไม่มผู้ีชายคนไหนจ�าแฟนตวัเองไม่ได้หรอก เขาไม่เข้าใจ ท�าไมรุง้-

พรรณรายต้องโกหกเขาว่านอนอยู่ที่บ้าน ท�าไมเธอถงึได้ออกมานั่งอยู่ในรถ

คนอื่น 

ยิ่งหงุดหงดิ เมื่อโทรศพัท์ไปหาแฟนสาวแล้วเจ้าตวัไม่ยอมรบัสาย

ปกติรุ้งพรรณรายไม่ใช่คนแบบนี้ ทุกครั้งที่เขาโทร. ไป เธอจะรีบ 

รับสายทันที ไม่เคยตัดสายทิ้ง ถ้าไม่ได้ยินหรือติดธุระ เธอก็จะรีบโทร.  
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กลบัมา แต่นี่...หลายชั่วโมงแล้ว

มลีางสงัหรณ์บางอย่างเกดิขึ้น เป็นลางสงัหรณ์ที่ไม่ค่อยจะสู้ดนีกั 

หนึ่งปีเตม็ๆ ที่เขากบัเธอคบกนั เขาไม่ได้ปิดบงัการคบหา แต่กไ็ม่ได้

ตั้งโต๊ะแถลงข่าวให้เป็นเรื่องอกึทกึครกึโครม โมกมองว่าชวีติคู่เป็นเรื่องส่วน

ตวั การนอนกบัใครไม่ใช่เรื่องที่จะต้องป่าวประกาศ แต่รุ้งพรรณรายไม่ได้

คดิแบบนั้น

‘โมกรกัรุ้งไหม’ 

‘รกัส’ิ

‘พสิูจน์ส’ิ

‘ยงัไง’

‘ขอรุ้งแต่งงาน’

รุง้พรรณรายต้องการมพีธิกีรรมเพื่อให้ผูค้นมาร่วมเป็นสกัขพียาน ถ้า

เขาแต่งงานกบัเธอ นั่นจะท�าให้เธอเชื่อมั่นในตวัเขา แต่โมกไม่ได้คดิแบบนั้น 

ชายหนุ่มไม่เชื่อเรื่องการแต่งงาน แต่เขาเชื่อเรื่องความรกั

ความรกัไม่ต้องการพธิ ี ไม่ต้องการเงนิทอง ไม่ต้องการชื่อเสยีง ไม่

ต้องการพยาน แต่ต้องการความเชื่อใจ หลายคนคิดว่า พิธีกรรมจะเป็น

เครื่องมอืที่ช่วยยดึเหนี่ยวชวีติคู่ไม่ให้แยกจากกนั แต่ในความจรงิแล้ว ถ้า

ใครคนหนึ่งหมดใจ ต่อให้ใครอีกคนเติมลงไปเท่าไร มากแค่ไหนก็เติมไม่

เตม็ เขาได้บทเรยีนนี้มาจากพ่อ

งานแต่งงานใหญ่โตของนายแก้ว ผู้ก่อตั้งและผู้บรหิารของนติยสาร

โทมาฮอว์ค กับนางสาววัลวิภา นางแบบนูดอนาคตไกลที่ประกาศต่อหน้า

คนทั้งประเทศ ไม่ได้ท�าให้พ่อรกัแม่ได้ตลอดกาล แต่ว่าเป็นแค่ฉากหนึ่งที่ถกู

สร้างขึ้นมาเพื่อตบตาคนในสงัคม

พธิกีรรมจงึไม่ใช่เรื่องศกัดิ์สทิธิ์ส�าหรบัเขา

ด้วยเหตุนี้ รุ้งพรรณรายจงึชอบประชดเขาด้วยการ ‘ควง’ กบัผู้ชาย

อื่น เพื่อให้เป็นข่าว เพื่อให้เขาหงึหวง พอเขาห้าม เธอกจ็ะตอบโต้เขาว่า
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‘โมกมสีทิธิ์อะไรมาห้าม’

‘เราเป็นแฟนกนัไม่ใช่เหรอ’

‘แต่มนัยงัไม่เป็นทางการนี่’

‘แล้วยงัไงถงึจะเป็นทางการ’

‘ขอรุ้งแต่งงานส’ิ 

แล้วกจ็ะจบลงด้วยการให้เขาขอแต่งงานทุกครั้ง

‘ถ้าเราแต่งงานกัน โมกถึงจะมีสิทธิ์ในตัวรุ้ง แล้วรุ้งก็จะไม่กล้าท�า

อะไรแบบนี้’

เมื่อรุ้งพรรณรายยนืยนัอย่างนี้ โมกจงึให้อสิระแก่เธอ

‘รุง้ต้องการให้โอกาสตวัเองและคนอื่นด้วย ถ้าวนัข้างหน้าโมกไม่เลอืก

รุ้งล่ะ คนที่เสยีโอกาสคอืรุ้งใช่ไหม’

จรงิอย่างที่เธอว่า ความรกัควรมอบอสิรภาพให้แก่กนั เพื่อเปิดโอกาส

ให้แต่ละคนได้เลอืก ได้เจอกบัคนที่จะรกัและดูแลกนัและกนัได้ตลอดไป

กระทั่งมาวนันี้ โมกกลบั ‘หงึ’ และ ‘หวง’ คนรกัขึ้นมาเสยีอย่างนั้น

ถ้าการแต่งงานสามารถ ‘หยุด’ พฤติกรรมนอกใจของรุ้งพรรณราย

ได้ บางทโีมกจะต้องจบัความเชื่อของเขาโยนทิ้ง

โซฟีรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนโชคดีที่ได้มาเจอผู้ชายอย่างโมก ชายหนุ่ม
ดูแลเธออย่างดี ปฏิบัติกับเธอเสมือนแขกพิเศษ ทั้งๆ ที่เธอเป็นคนสร้าง

ความเดอืดร้อนให้ 

นอกจากเงินเดือนที่เขาจ่ายให้เธอล่วงหน้าแล้ว ทุกเช้าเขาจะจ้าง

พยาบาลพเิศษมาท�าแผลให้เธอถงึที่บ้าน หลงัจากนั้นกห็าข้าว หาน�้า และหา

ของหวานให้เธอกนิจนครบสามเวลา ถ้าสบโอกาสกจ็ะคอยพดูให้ก�าลงัใจว่า

อีกไม่นานแผลจะหาย และถ้าเธอเปลี่ยนใจ พร้อมจะท�าศัลยกรรมเมื่อไร 

เขากย็นิดจีะออกค่าใช้จ่ายให้อย่างที่เคยพูด

โซฟีอยากหายเรว็ๆ อยากท�างานให้เขา เพื่อจะได้แบ่งเบาภาระ เพื่อ
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ตอบแทนในสิ่งที่เขามอบให้

สามสี่วนัมานี้เธอเหน็โมกเศร้า หนวดเคราที่เคยขึ้นจางๆ บนใบหน้า

เริ่มรกรงุรงั ถ้าเดาไม่ผดิเขาน่าจะมเีรื่องหนกัใจ สงัเกตได้ว่าตั้งแต่เธอมาอยู่

ที่นี่ รุง้พรรณรายหายหน้าหายตาไป ถงึกระนั้นโซฟีกร็กัษาท่าท ีไม่ได้ซกัถาม

อะไร ปล่อยให้เป็นเรื่องส่วนตวัของเขา

เมื่อเช้าเธอขอโมกเข้าครวัเพื่อท�าอาหารให้เขารบัประทาน เพราะหลาย

มื้อแล้วที่เขาสั่งอาหารจากข้างนอกให้มาส่งที่บ้าน วิถีชีวิตเขาคงเคยชินกับ

ความสะดวกสบาย ล�าพงัเขาคนเดยีวคงไม่เท่าไร เพราะนั่นเป็นเงนิเขา แต่

ถ้าต้องมาสิ้นเปลืองเพราะเธออีกคน โซฟีรู้สึกว่าเอาเปรียบเขามากเกินไป 

หญงิสาวจงึอยากจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย

‘ฉนัอยากท�าอาหารให้คุณกนิ’ เธอบอกเหตุผล

‘แต่คุณยงัไม่หายด’ี

‘ฉนัแค่เป็นแผลที่หน้า ส่วนอื่นฉนัใช้งานได้ปกตแิล้ว’ 

เหตุผลของเธอท�าให้เขายิ้ม ก่อนพยกัหน้า

‘ดื้อ’ เขาพูดเสยีงเบา

‘อะไรนะคะ’ เธอย้อนถาม เพราะได้ยนิไม่ถนดั 

‘ผมว่าคุณดื้อ’

‘คุณพูดเหมือนแม่ฉันเลย’ เธอเผลอบอกเขา ก่อนนึกขึ้นได้ว่าเธอ

บอกเขาว่าอยู่ตวัคนเดยีว

‘ไหนว่าไม่มญีาต’ิ 

นั่นไง เขาจบัโกหกเธอได้ 

ชายหนุ่มมองเธอเขม็ง หญิงสาวอยากตบปากตัวเอง แต่ตบตอนนี้ 

ไม่ได้ เขาก�าลงัจบัผดิเธออยู่ เอาไงดี

‘บอกเขาไปสยิะ ว่าใครบ้างจะไม่มแีม่’ 

โซฟีตกใจ จู่ๆ ภาพที่อยู่ตรงหน้าก็หยุดการเคลื่อนไหว ขณะนั้นมี

ควนัสเีทาลอยออกมาจากกระเป๋ากางเกงของโมก ก่อนรวมตวัเป็นกลุม่ก้อน 
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แล้วปรากฏเป็นร่างของยมทูตรัศมีแขในชุดหมอล�าซิ่ง สวมรองเท้าส้นสูง 

สแีดงแปร๊ด 

หญงิสาวกรี๊ดเสยีงดงัลั่น แต่ดเูหมอืนรอบข้างจะไม่รบัรู้ โมกยงัมอง

เธอเขมง็อยู่อย่างนั้น แต่เหมอืนเขาจะกลายเป็นหุ่นขี้ผึ้งไปแล้ว

‘มาได้ไง ไหนบอกว่าฉนัจะไม่เหน็ผแีล้ว’ โซฟีถามกึ่งชอ็ก

‘เอเดาะ ตบปากเดี๋ยวนี้ ใครเป็นผ ี ฉนัไม่ใช่ผนีะยะ ฉนัคอืยมทูต’ 

รศัมแีขส่งค้อนให้โซฟี

‘แล้วท�าไมเข้าไปอยู่ในนั้นได้ล่ะ’ โซฟีซกั

ค�าถามของโซฟีท�าให้รศัมแีขเขนิอาย หล่อนอมยิ้ม ลอยหน้าลอยตา

ท�าท่าเคลิ้มฝัน

‘รษิยาชม้ิาล่า จะบอกอะไรให้นะ ในนั้นน่ะทุง่ลาเวนเดอร์ชดัๆ’ รศัม-ี

แขท�าเสยีงเลก็เสยีงน้อยแบบดดัจรติ ก่อนจะบดิร่างไปมาแบบสาวน้อยผูไ้ม่

เคยผ่านมอืชายใด

‘ก็แน่ละ กลิ่นยอดนิยมของน�้ายาปรับผ้านุ่มในร้านซักรีดนี่’ โซฟี

ประชด 

ได้ผล...ความกระแดะของยมทูตหายไปทนัใด

‘ฉันก็แค่ผ่านมาทางนี้ คิดถึงเลยแวะมาหา ไม่มีเหตุผลในการมา 

เข้าใจไหม’ พูดจบ ไม่รอให้โซฟีซกัไซ้อะไรต่อ ร่างของรศัมแีขกก็ลายเป็น

แมลงวนัหวัเขยีวบนิจากไป

แล้วโลกที่หยุดหมุนกก็ลบัมาเคลื่อนไหวอกีครั้ง

โซฟีมองไปยงัใบหน้าของโมก ดเูหมอืนว่าเขายงัรอค�าตอบจากเธออยู่

‘ฉนัไม่ได้อยูก่บัแม่ค่ะ’ เธอตอบเพยีงสั้นๆ แค่นั้น ดูเหมอืนว่าโมกจะ

หยดุซกัถามทนัท ีเธอไม่รูห้รอกว่าเขาเข้าใจหรอืไม่เข้าใจ ถ้าเข้าใจ...จะเข้าใจ

ว่าอย่างไร

ไม่ได้อยู่กบัแม่...

ประโยคนี้สร้างความสะเทอืนใจให้เธอได้ไม่น้อย 
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เมื่อเหน็โมกไม่ใส่ใจรายละเอยีด เธอจงึเปลี่ยนเรื่องทนัที

‘ในครวัคุณมอีะไรบ้าง’ เธอถามหาวตัถุดบิเพื่อคดิเมนู 

ชายหนุ่มนิ่งคดิ ก่อนจะส่ายหน้า

โซฟีไม่แปลกใจเลยที่คนส่วนใหญ่มีครัวไว้เป็นมุมประดับบ้าน 

ส�าหรบัเธอแล้ว บ้านที่อบอุน่คอืบ้านที่มกีลิ่นของอาหาร บ้านที่มชีวีติคอืบ้าน

ที่มคีนท�าครวั ถ้าโมกหาคนมาปรงุอาหารให้เขาได้ เชื่อเถอะว่าเขาจะมคีวาม

สุขมากกว่านี้ จะไม่ใช่คนที่เคร่งขรมึแบบนี้ นี่เป็นทฤษฎสี่วนตวัของเธอ

ช่วงบ่ายแก่ๆ โซฟย่ีองไปจา่ยตลาด แลว้กลบัมาขอเขาใช้ครวัอกีครั้ง
“ถ้าฉนัท�าครวั มนัจะเสยีงดงัรบกวนคุณไหม” เธอถามขณะหิ้วของ

พะรุงพะรงักลบัมาจากตลาด

โมกก�าลงันั่งท�าหน้านิ่วคิ้วขมวดอยู่ที่โต๊ะท�างาน เขาหนัมาบอกว่า

“ได้เลยครบั”

จากนั้นเขากห็นัไปท�างานต่อ

โซฟีใช้เวลาอยู่ในครัวไม่นานเธอก็ได้ปลาเนื้ออ่อนราดซอสเบอร์ร ี

แกงจืดหน่อไม้ไผ่ตงต้มกระดูกอ่อนหมู และผัดหอยลายน�้าพริกเผามาตั้ง

โต๊ะ ความจรงิเธออยากแยกอาหารไว้อกีชดุเพื่อไปนั่งกนิต่างหาก แต่เขาเคย

บอกว่าอยากให้เธอนั่งกนิเป็นเพื่อน เธอจงึจดัอาหารทั้งหมดขึ้นโต๊ะ

เวลาในขณะนั้นใกล้หกโมงเยน็แล้ว เธอจงึเดนิไปหาชายหนุ่ม โมก

นั่งมองหน้าจอคอมพิวเตอร์ด้วยสีหน้าเคร่งขรึม เขาหันมามองเมื่อเห็นเธอ

เดนิเข้ามาใกล้

ยงัไม่ทนัจะเอ่ยปากว่าอะไร เขากลุ็กขึ้นแล้วเดนิน�าเธอมาที่โต๊ะอาหาร

“คุณเป็นคนแรกนะ ที่ใช้ครวัผม” เขาบอกขณะนั่งลงบนเก้าอี้ 

“ฉนัเป็นคนแรก?” โซฟีทวนค�าบอกเล่านั้นพลางมองชายหนุ่ม 

เขาเลกิคิ้วข้างซ้ายขึ้น ก่อนจะพยกัหน้าน้อยๆ เพื่อยนืยนัค�าบอกเลา่

นั้น 
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“ทีแรกบ้านหลังนี้จะไม่มีครัว เพราะผมไม่ชอบท�าอาหาร อยากกิน

อะไรกแ็ค่สั่งเข้ามา หรอืออกไปกนิข้างนอก ไม่ต้องเหนื่อยท�า ไม่ต้องเหนื่อย

ที่จะเกบ็ล้าง แถมยงัไม่รู้ว่าท�าเองแล้วจะอร่อยหรอืเปล่า”

“แล้วท�าไมเปลี่ยนใจล่ะคะ” โซฟีถามขณะตักข้าวใส่จานให้เขาและ 

ตวัเอง

“ผมสร้างไว้ให้ผู้หญงิของผม” เขาบอกเล่าด้วยน�้าเสยีงธรรมดา แต่

ว่าโซฟีเขนิ ทั้งๆ ที่เธอไม่ได้เกี่ยวอะไรกบัเรื่องนี้เลย เขาน่าจะหมายถงึรุ้ง-

พรรณรายมากกว่า

ก่อนที่เขาจะจบัได้ว่าหญงิสาวใจเต้นแรง เธอรบีกลบเกลื่อนความเขนิ

ด้วยการบอกเขาว่า

“ส�าหรบัฉนั ครวัเป็นหวัใจของบ้านค่ะ” เธอบอกเขาเสยีงเรยีบ ก่อน

จะนั่งลงตรงข้าม

“ท�าไมล่ะ”

“ความรกัคอือาหาร ถ้าเรารกัใคร ให้เราท�าอาหารให้เขากนิ” พอพูด

จบ หญงิสาวกร็ูส้กึว่าใบหน้าร้อนผ่าว เธอไม่ได้คดิอะไรตอนพดู แต่พอพดู

แล้วถงึได้คดิ

“น่าเสยีดายที่รุ้งท�าอาหารไม่เป็นเลยสกัอย่าง” โมกเอ่ยเสยีงเศร้า

‘ไม่น่าเลยโซฟี’ เธอบอกตัวเองในใจ ขณะที่ช่วงเวลานั้นเกิดภาวะ

สุญญากาศ ความเงยีบเข้ามาปกคลุม ไม่รู้ว่าเวลาเงยีบนั้นยาวนานแค่ไหน 

รู้สกึตวัอกีทกีเ็กดิเสยีงกมัปนาทเหมอืนอุกกาบาตพุ่งชนโลก

“นี่มนัอะไรกนั!” 

เสยีงคุน้หดูงัขึ้น โมกและโซฟีหนัไปมองตามเสยีงนั้น พบรุง้พรรณราย

อยู่ในชุดเดรสสั้นแขนกุดสีด�า ผ่าอกจนเห็นเนินเนื้อโผล่ออกมาครึ่งค่อน 

เต้า ผมยาวปล่อยสยายเป็นลอนปกคลุมไหล่ ในมอืของหญงิสาวมดีอกกหุลาบ

สม่ีวงช่อใหญ่ โมกทะลึ่งพรวดลกุขึ้นยนืทนัท ีขณะที่โซฟีค่อยๆ ลกุขึ้นจาก

เก้าอี้อย่างช้าๆ
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“ท�าไมผู้หญิงคนนี้ถึงมาอยู่ที่นี่ได้” รุ้งพรรณรายหันขวับไปถามโมก 

น�้าเสยีงและท่าทางของเธอดูเอาเรื่อง

“นั่งลงก่อนไหม เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟัง” โมกบอกเธอด้วยโทนเสียง

ธรรมดา

“ไม่นั่ง เล่ามาเดี๋ยวนี้” รุ้งพรรณรายออกค�าสั่ง 

ชายหนุ่มเดนิเข้ามาจบัมอืแฟนสาว แต่เจ้าตวักลบัสะบดัทิ้ง

“ผมรบัโซฟีเข้ามาท�างาน”

“โมกว่าอะไรนะ!”

“ผมรบัเขาเข้ามาท�างาน แล้วกใ็ห้เขามาพกัอยู่ที่นี่”

“รบัเข้ามาท�างาน...พกัอยู่ที่นี่?” รุ้งพรรณรายทวนค�าของโมก 

หญงิสาวจ้องมองชายหนุ่มอย่างเอาเรื่อง

“ท�าไมต้องพกัที่นี่” เธอถาม

“เธอไม่มทีี่ไป” เขาตอบ

“ท�าไมไม่มทีี่ไป” รุ้งพรรณรายซกั

“รุ้ง...เดี๋ยวผมเล่ารายละเอยีดให้ฟัง เรามานั่งกนิข้าวกนัก่อนดไีหม” 

โมกพยายามท�าให้คนรกัใจเยน็

รุ้งพรรณรายกวาดตามองไปที่โต๊ะอาหาร ก่อนจะเคลื่อนสายตาไป

หยุดอยู่ที่ใบหน้าของโซฟี

“เธอนี่มนัฉลาดไม่ใช่เล่น...” หญงิสาวพดูกบัโซฟี “ไม่เอาเงนิ ไม่แจ้ง

ความ เพราะ...” เธอเน้นค�าพดูทกุค�าที่เอ่ย ก่อนจะเวน้วรรค แลว้พดูต่อวา่ 

“จ้องจะจบัผู้ชาย”

เหมอืนถกูตบหน้า โซฟีถงึกบัโกรธจนหน้าชา ปกตเิธอเป็นคนไม่ยอม

คน แต่เมื่อหันไปเห็นสีหน้าของโมกที่ยืนนิ่งด้วยท่าทีเคร่งขรึม คิ้วดกด�า 

ทั้งสองข้างขมวดเข้าหากันจนหน้าผากเป็นรอย เธอจึงเลือกที่จะยืนนิ่ง  

ไม่ตอบโต้

อย่างน้อย...เพื่อเห็นแก่เขา เธอจะไม่ท�าให้เรื่องใหญ่และบานปลาย
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ไปกว่านี้

“ฉนัพดูถกูใช่ไหมล่ะ ถงึได้ไม่ตอบโต้” รุง้พรรณรายไม่หยดุ พยายาม

พูดจายั่วยุให้โซฟีมปีฏกิริยิา แต่ไร้ผล เธอจงึหนัมาหาโมก

“เพราะแบบนี้ใช่ไหม โมกถึงไม่โทร. หารุ้ง” เมื่อเล่นงานโซฟีไม่ได้  

เป้าหมายต่อมาของเธอกค็อืโมก

“ผมโทร. หารุ้งตั้งหลายวันก่อน รุ้งก็ไม่โทร. กลับ” โมกพยายาม

ควบคุมอารมณ์

“แล้วไม่คดิจะโทร. อกีเหรอ”

“ผมต่างหากต้องถามรุ้งว่าท�าไมไม่โทร. กลบั”

“นี่รุ้งผดิเหรอ”

“ผมไม่ได้ว่ารุ้งผดิ แต่ผมไม่เข้าใจว่าท�าไมรุ้งถงึไม่โทร. กลบั”

“รุง้ต่างหากต้องถามโมก แฟนตวัเองหายไปตั้งหลายวนั ท�าไมไม่คดิ

จะโทร. ตาม แล้วถ้ารุ้งเป็นอะไรไปล่ะ”

“คุณไม่เป็นไรหรอก เพราะผมไลน์ไป คุณอ่าน แต่คุณไม่ตอบ”

“โมกรู้ไหม เรามเีวลาที่พร้อมไม่เท่ากนั วนันั้นโมกพร้อม แต่รุ้งไม่

พร้อม วนันี้รุง้พร้อม แต่กลบัต้องมาเจอแฟนตวัเองนั่งกนิข้าวอยูก่บัผูห้ญงิ

อื่น ผูห้ญงิคนนี้ขโมยเวลาของรุง้ ขโมยคนรกัของรุ้ง” หญงิสาวพดูเสยีงสั่น 

น�้าตาคลอเบ้า

“รุ้ง มนัไม่ใช่อย่างนั้น”

“ไม่ใช่อย่างนั้นแล้วมนัอย่างไหน โมกไม่เคยให้ผูห้ญงิคนไหนมาค้าง

ที่นี่ แม้แต่รุ้งเอง แต่ตอนนี้โมกให้มนัมาค้าง ไม่ใช่ส ิให้มนัมาอยู่เลย มนั

หมายความว่ายงัไง”

“ผมบอกแล้วไงว่าโซฟีเขาไม่มทีี่ไป แล้วรุง้จะให้ผมปล่อยเขาไว้ยงัไง”

“กแ็ล้วท�าไมไม่ไปเช่าห้องหรอืโรงแรมให้เขาอยู่ล่ะ”

“กเ็ขาไม่สบาย ต้องมคีนดูแล”

“คนดูแล?”
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“ใช่ โซฟีต้องท�าแผลทุกเช้า”

“กแ็ค่ท�าแผล เขากไ็ปเองได้”

“แต่ตอนนั้นเขาไม่สะดวก”

“แต่ตอนนี้เขาสะดวกแล้วนี่”

“รุ้ง ผมจ้างโซฟีให้เขามาเป็นเลขาฯ ส่วนตวัของผมแล้ว”

“เลขาฯ ส่วนตวั! นี่โมกจะให้ผู้หญงิคนนี้มาเป็นเลขาฯ เหรอ” ค�าว่า 

‘เลขาฯ ส่วนตวั’ ดจุดงัน�้ามนัที่ราดลงไปบนเปลวไฟ ดวงตาของรุง้พรรณราย

ฉายความเจบ็ปวดออกมาเตม็ที่ เธอโยนช่อกุหลาบสมี่วงในมอืทิ้ง ก่อนจะ

ปรี่เข้าไปกวาดทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่บนโต๊ะอาหารลงกบัพื้นจนแตกกระจาย 

โมกถลาเข้าไปกอดร่างของเธอไว้จากทางด้านหลัง หญิงสาวหันมา

ประจนัหน้ากบัชายหนุ่ม น�้าตาที่คลอหน่วยเมื่อครู่ไหลออกมากระทบผวิแก้ม

“เลอืกมา จะเลอืกผู้หญงิคนนั้นหรอืเลอืกรุ้ง” 

“ท�าไมผมต้องเลอืก”

“โมกต้องเลอืก ถ้าโมกให้ผู้หญงิคนนั้นอยู่ที่นี่ รุ้งจะไป”

โมกไม่ตอบ เขาเหลอืบมองหน้าโซฟี คนถกูมองจ้องตอบด้วยดวงตา

ที่แฝงไปด้วยความเสยีใจ

ความเงียบของโมกท�าให้อารมณ์ของรุ้งพรรณรายปะทุขึ้นมาอีกครั้ง 

ส�าหรบัผู้หญงิแล้ว ความเงยีบของผู้ชายถอืเป็นค�าตอบอย่างหนึ่ง

รุ้งพรรณรายสลดัตวัออกจากอ้อมแขนของชายหนุ่ม

“ถ้าเลอืกไม่ได้ รุ้งกจ็ะเป็นฝ่ายเลอืกให้เอง เราเลกิกนัเถอะ” พูดจบ 

รุ้งพรรณรายกว็ิ่งจากไป ทิ้งให้โมกยนืเป็นต้นไม้ถูกฟ้าผ่าตายอยู่ตรงนั้น

โซฟีช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายวันก่อน ไม่อยากให้ทั้งคู่
ทะเลาะกนั ไม่อยากให้ทั้งคูเ่ลกิรากนั ว่าไปแล้ว สาเหตุมาจากเธอแท้ๆ เธอ

คิดถึงรัศมีแข คิดถึงพรข้อสุดท้าย ถ้าขอพรจากยมทูตให้เธอร�่ารวยล่ะ 

ปัญหาทุกอย่างกค็งจะจบจะสิ้น แต่จะพบกบัยมทูตได้ที่ไหน 
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‘ทตี้องการความช่วยเหลอืละก ็หายเงยีบเลย’

รุ่งเช้า เธอจงึมาคุยกบัโมกว่าจะขอออกไปพกัที่อื่น โมกไม่ยอม แต่

โซฟีกไ็ม่ยอม เธอบอกชายหนุม่ว่าไม่อยากรบังานเป็นเลขาฯ ส่วนตวัของเขา

แล้ว โมกจงึบอกว่าถ้าเธอหางานได้ และได้เงนิเดอืนเดอืนแรกก่อน เขายนิดี

จะปล่อยเธอไป ถ้าเธอไม่อยากให้เขารู้สกึผดิบาปไปตลอดชวีติ กข็อให้เธอ

ท�าได้ตามนี้

โซฟีใจอ่อนเพราะเหน็ว่าโมกมที่าทอีดิโรย ไม่อยากเซ้าซี้ดนัทุรงั จงึ

จ�ายอมรบัเงื่อนไขดงักล่าว

ตั้งแต่วันนั้น โมกก็ดูเคร่งขรึมลงกว่าเก่า เขาออกไปท�างานแต่เช้า 

และกลบัดกึ

โซฟีไม่ได้เข้าครัวท�าอาหารให้เขากินอีกเลย ถ้าไม่จ�าเป็นเธอจะหลีก

เลี่ยงการเข้ามาที่บ้านเขา โมกให้เงนิพเิศษเธอไว้จบัจ่ายใช้สอยและซื้ออาหาร

กนิเองต่างหาก แยกจากเงนิเดอืนที่เธอได้รบัไปก่อนหน้านี้ เขาไม่ได้มานั่ง

กินข้าวร่วมกับเธอเหมือนวันแรกๆ ไม่ต้องให้ใครมาบอกเธอเองก็รู้ เขา

พยายามที่จะหลกีเลี่ยงกจิกรรมที่ท�าร่วมกบัเธอ และถงึโมกไม่ท�า เธอกจ็ะ

เป็นฝ่ายถอยออกมาเอง

เมื่อแผลเริ่มแห้ง โซฟีจงึออกไปกรอกใบสมคัรงานตามบรษิทัจดัหา

งานต่างๆ ทิ้งไว้ ปกตหิลงัจากกรอกเอกสารผ่านทางบรษิทัจดัหางานไม่กี่วนั 

เธอกจ็ะถูกเรยีกตวัไปท�างานทนัท ีแต่คราวนี้ไม่มทีี่ไหนเรยีกตวัเลย

เมื่อผ่านไปหลายวนั เธอตดัสนิใจโทร. ไปสอบถามกบัเจ้าหน้าที่ จงึ

รูว่้าอบุตัเิหตใุนวนันั้น การที่เธอเข้าไปนอนในโรงพยาบาลหลายวนัโดยไม่ได้

แจ้งทางบรษิทั ท�าให้ผูว่้าจ้างได้รบัความเสยีหาย ประวตัขิาดงานของเธอจงึ

ถูกบนัทกึ และขึ้นบญัชดี�า

หญงิสาวเริ่มท้อ

บางทโีซฟีกแ็อบคดิว่า ครั้งนั้นเธอน่าจะตายไปเลย จะได้ไม่ต้องมา

อยู่ในสภาพเช่นนี้


