
“Soft you now! The fair Ophelia! - Nymph, in thy orisons be 

all my sins remember’d.”

        - Hamlet, Hamlet, Act III, Scene I

Be all my sins remember’d.

...จารจ�าบาปของข้าไว้ และสวดภาวนาให้ข้าด้วย...

มนุษย์เอย...บาปในใจของเจ้าคืออะไร



...ท�ำไมเจ้ำถงึชอบเงยหน้ำมองท้องฟ้ำนกัเล่ำ...เจ้ำทึ่มเนฮอร์...

เพราะดวงดาวบนท้องฟ้า...งดงามเหมอืนดวงตาของเจ้า มองเมื่อใด

กน็กึถงึเจ้าทุกคราไป...

...แต่ยำมนี้ข้ำอยู่เบื้องหน้ำเจ้ำแล้ว ไยไม่มองตำข้ำ เสมองดวงดำรำ

ท�ำไมกนั...

...ข้ำอยูต่่อหน้ำเจ้ำ...ข้ำอยู่ต่อหน้ำเจ้ำ...ข้ำอยู่ตอ่หน้ำเจ้ำ...มองข้ำส.ิ..

มองข้ำ...ตำมหำข้ำ...

“คตีรา!”
ชิวหลุนตะโกนสุดเสียง ดวงตาสีแดงดุจหยาดโลหิตลอยคว้าง  

ขณะที่ดวงหน้าหวานหยาดเยิ้มประหนึ่งเทพธิดาของสาวน้อยเจ้าของชื่อ 

ผุดวาบขึ้นมาในห้วงความคดิอนัสบัสนวุ่นวาย จนไม่รู้ว่ายงัจมอยู่ในนทิรา-

รมณ์อันแสนทุกข์ทรมานหรือตื่นจากฝันแล้วกันแน่ แผงอกเปลือยเปล่า

บทน�ำ
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สะท้อนขึ้นลงตามจงัหวะการหายใจถี่รวัอยูพ่กัใหญ่ ก่อนจะสงบลงทลีะน้อย

เมื่อเริ่มรับรู้ถึงฟูกหนาชื้นเหงื่อซึ่งแผ่นหลังของตนนอนทับอยู่ ชายหนุ่ม 

เอื้อมมือไปกดสวิตช์เครื่องอินเตอร์คอมที่วางอยู่บนโต๊ะข้างหัวเตียงแล้ว 

พูดด้วยน�้าเสยีงอ่อนล้า

“โกเลม็ดนี”

เอ่ยเพยีงเท่านั้นแล้วเขากป็ิดเปลอืกตาลงอกีครั้ง ภาพกลบีปากแดง

ฉ�่าของหญงิสาวยงัคงวนเวยีนหลอกหลอนอยู่ในห้วงจติ แม้จะผ่านมานาน

นบัพนัปี เธอกย็งัเป็นคนเดยีวที่เขา...

“นายท่าน”

น�้าเสียงราบเรียบไร้อารมณ์ดังขึ้นจากทางปลายเตียงอย่างที่ชิวหลุน

ได้ยินจนชินหู เขาลืมตาขึ้นมองร่างใหญ่โตเหมือนรูปปั้นยักษ์ในวิหารเดิน

ตรงไปกดสวติช์ให้แผ่นเหลก็กล้าที่กรอุยูร่อบห้องเลื่อนขึ้นช้าๆ แสงแดดยาม

เที่ยงที่ลอดผ่านกระจกหน้าต่างเข้ามาท�าให้ชายหนุ่มต้องหยตีาแล้วดนัตวัขึ้น

นั่งอย่างเกยีจคร้าน

“หวิ มอีะไรกนิบ้าง”

“เมนูประจ�าวันอังคาร ส่งตรงมาจากร้านเฟรนช์คิส ของเมอสิเออร์ 

คริสตอฟ เลอกรองด์ ครับ” โกเล็มดีนตอบพลางยื่นเสื้อคลุมผ้าแพรจีน 

ลายดอกโบตั๋นส่งให้เจ้านายคลุมกายเปล่าเปลอืยเอาไว้

“วนัองัคาร? นกึว่าวนัจนัทร์เสยีอกี” ชวิหลนุเลกิคิ้วซ้ายแล้วเปิดปาก

หาว “แสดงว่าไอ้ตุก๊ตาผไีปอนิเดยีตั้งแต่เมื่อวานแล้วสนิะ ด ีบ้านจะได้สงบ

บ้าง ไม่ต้องทนฟังมนัพร�่าเพ้อพรรณนาถงึยายหนูนดิอกี ร�าคาญ”

“แต่ข้างล่างมเีรื่องน่าร�าคาญกว่ารออยู่นะครบั” 

ประโยคที่เพิ่งได้ยนิท�าใหม้อืขาวจดัที่ก�าลงัผกูเชอืกสทีองรดัรอบเอว

สอบต้องชะงกั มุมปากยกขึ้นเป็นรอยยิ้มชดืชา

“น่าร�าคาญกว่าไอ้ตุ๊กตาช่างพล่ามก็มีแต่ไอ้แมวนรกตัวเดียวนั่นละ” 

ชวิหลุนบดิขี้เกยีจแล้วลุกขึ้นยนื “มนัมานานแล้วหรอืยงั”
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“มารอตั้งแต่เช้าแล้วครบั คุณรนิกม็าด้วย บอกว่ามธีุระส�าคญั”

“ให้มนัส�าคญัจรงิๆ เถอะ ถ้ามากวนใจด้วยเรื่องไม่เป็นเรื่อง ฉนัจะ

เขมอืบไอ้แมวเวรนั่นแทนอาหารฝรั่งเศส”

พ่อมดหนุ่มเอ่ยด้วยน�้าเสียงราบเรียบ แต่คนสนิทรู้ดีว่าเจ้าตัว

หมายความตามนั้นทุกค�า!

“ฉนัได้ยนินะโว้ย ไอ้งูยกัษ์!”

ยงัไม่ทนัที่ชวิหลนุจะจดปลายเท้าเปล่าเปลอืยลงบนบนัไดไม้โอ๊กสเีข้ม

ที่ขดัมนัจนเป็นเงาวาววบั เสยีงขู่ค�ารามกด็งัมาจากห้องรบัแขกด้านล่าง 

“ได้ยินแล้วจะท�าไมวะ คิดว่ามีปัญญาท�าอะไรฉันได้หรือไง ไอ้แมว

โง่” 

พ่อมดหนุ่มแบะปากขณะเดินลงมาจากชั้นลอยด้วยท่าทางเนือยๆ 

คล้ายยังตื่นนอนไม่เต็มตาดี อีกทั้งผมเผ้ายังยุ่งเหยิงไม่เป็นทรง แต่ถึง

กระนั้นรูปโฉมของคนขี้เซาก็ยังงดงามชวนลืมหายใจเสียจนแทบไม่อาจละ

สายตาไปได้ ยิ่งสวมเสื้อคลุมสนี�้าเงนิเข้มตดักบัลายดอกโบตั๋นสชีมพูเช่นนี้

ด้วยแล้ว มองจากระยะไกลอาจไพล่นกึไปว่าเขาเป็นสตรโีฉมงามหยดย้อย 

แต่เมื่อเหน็ขนาดตวัใหญ่โตผดิมนษุย์มนาในระยะใกล้จงึมองออกว่าเขาเป็น

บุรุษเพศ แถมนิสัยใจคอรวมไปถึงมารยาทยังร้ายกาจสวนทางกับรูปโฉม

ชนดิฟ้ากบัเหว!

“คดิว่าฉนักลวัแกมากนกัหรอืไง!”

อลันแยกเขี้ยวแล้วขู่ฟ่อ แต่ต้องผงะเมื่อเห็นว่าดวงตาของอีกฝ่าย

กลายเป็นสแีดงก�่าพร้อมๆ กบับนใบหน้าเริ่มมเีกลด็สฟีา้ปรากฏขึ้นป้ืนใหญ่

“คดิ” ชวิหลุนเปิดปากหาว พลางทิ้งตวัลงบนโซฟาตวัยาวที่พนกัพงิ

แกะสลกัเป็นลายมงักรอนัวจิติรตระการตาประดุจงานศลิปะชั้นเลศิ “รกัษา

โรคกลวังูให้ได้ก่อนเท้อ แล้วค่อยสะเออะคดิมาต่อกรกบัฉนั เหลนเขย” 

กนัต์ดารนิทร์เหน็ท่าไม่ดจีงึรบีรั้งแขนแมวหนุม่เลอืดร้อนให้นั่งลงบน

เก้าอี้ตามเดมิ
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“โนเอล พอได้แล้วนะจ๊ะ ไม่น่า...”

“ไม่น่ารกัเลย” ชวิหลนุต่อประโยคให้เสรจ็สรรพด้วยน�้าเสยีงล้อเลยีน 

เรยีวปากสกีุหลาบคลี่เป็นรอยยิ้มเยาะหยนั “ไอ้แมวนรกอาละวาดเอาแต่ใจ

ทีไร ก็ได้ยินเธอพูดประโยคนี้ซ�้าๆ ซากๆ ตลอด ถ้ามันพยศเลี้ยงยาก 

ขนาดนี้ หาตวัใหม่มาเลี้ยงดไีหม เดี๋ยวจะหาให้ ไหนๆ กส็วยขึ้นผดิหผูดิตา

ขนาดนี้แล้ว ไม่ต้องไปง้อมนัหรอก”

ดวงตาสีไพลินกวาดมองรูปร่างหน้าตาที่เปลี่ยนไปของกันต์ดารินทร์

แล้วฉายแววกงัวลใจอยูร่าวเสี้ยววนิาทหีนึ่ง ก่อนจะจางหายไปอย่างรวดเรว็ 

นอกจากหญงิสาวจะสงูกว่าเดมิเกอืบสบิเซนตเิมตรแล้ว ดวงหน้ารูปหวัใจที่

เคยหวานละมุนเหมือนเด็กน้อยกลับงามพิลาสดุจภาพสะท้อนของดอก

กุหลาบบนผนืน�้ากลางฤดูวสนัต์ รูปร่างหรอืกก็ลมกลงึทุกสดัส่วนประหนึ่ง

รูปสลักของประติมากรมือฉมัง หากไม่พินิจดวงตาพราวระยับและรอยยิ้ม

หวานฉ�่าให้ด ีคงไม่มใีครจ�าได้ว่าเธอเป็นคนเดยีวกบักนัต์ดารนิทร์ หลานสาว

ของอรอุมาเป็นแน่

รูปโฉมของเธอที่เขาเคยพยายามซ่อนไม่ให้ใครเห็นตลอดมา ถ้าไม่

เพราะสถานการณ์บังคับ เขาไม่มีวันยอมปลดผนึกปล่อยให้ปรากฏต่อ

สายตามนุษย์เป็นอนัขาด...

“Homewrecker! (ไอ้พวกชอบท�าคนอื่นบ้านแตก!)” อลนักางกรง-

เลบ็ “เรื่องยุแยงตะแคงรั่วนี่ไม่มใีครเกนิแกเลยจรงิๆ!” 

“งานถนดัของฉนันี่” ชวิหลนุยกัไหล่อย่างไม่ยี่หระ “ระวงัเลบ็โสโครก

ของแกหน่อย นั่นเก้าอี้สมยัราชวงศ์หมงินะโว้ย เดี๋ยวเป็นรอยหมด”

“ยงัจะมหีน้ามาห่วงเก้าอี้อกี! รู้ไหมว่าฉนักบัรนิต้องเดอืดร้อนเพราะ

แกแค่ไหน!”

แม้ปากจะเถยีงฉอดๆ แต่แมวหนุม่กย็อมเกบ็กรงเลบ็แต่โดยด ีใคร

อยากเสี่ยงให้ตัวสีฟ้าๆ เกล็ดลื่นๆ ของมันมาพันรอบตัวกันเล่า ขนลุก

ตายโหง!
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“อ้อ...ที่ถ่อมานั่งรอฉนัแต่เช้ากเ็พราะ ‘เรื่องเดอืดร้อน’ นี่เอง กเิลส

หนาตณัหาจดัอย่างแกน่าจะชอบรูปลกัษณ์นี้ของรนิไม่ใช่หรอืไง” 

พ่อมดหนุม่ยกมอืขึ้นแล้วกระดกินิ้วชี้เหมอืนก�าลงัเรยีกสนุขั เพยีงครู่ 

โกเลม็ดนีกป็รากฏกายขึ้นพร้อมหบีไม้ขนาดย่อมในมอื เขาเปิดฝากลอ่งที่มี

ซกิาร์ฮาวานาบรรจุอยู่จนเตม็ส่งให้เจ้านาย

“ฉนัอยากให้รนิกลบัเป็นเหมอืนเดมิ” 

อลนัไม่ปฏเิสธว่ารปูโฉมของกนัต์ดารนิทร์ในยามนี้งามยวนตาจนเขา

แทบอยากจะไล่ควกัดวงตาของคนที่ลอบมองเธอทิ้ง แต่ไม่ว่าหญงิสาวจะอยู่

ในรูปลกัษณ์ใดเขากร็กัเธอไม่เปลี่ยนแปลง 

“เหน็จะไม่ได้” ชวิหลนุตดัปลายซกิาร์ด้วยที่ตดัสเีงนิวบัวาวจากนั้นจงึ

จุดด้วยเปลวไฟสีฟ้าจากปลายนิ้วชี้ “ผนึกเพิ่งคลายจะปิดทันทีไม่ได้ ร่าง

มนุษย์ของรินจะรับไม่ไหว อีกอย่างการเปิดหรือปิดผนึกแต่ละครั้งต้องใช้

พลงัมาก ฉนัต้องพกัฟื้นอกีสกัพกัถงึจะท�าได้”

“สกัพกัที่ว่านั่นนานเท่าไหร่” อลนัหรี่ตาลงอย่างเอาเรื่อง 

ชิวหลุนอัดควันซิการ์เข้าปอดแล้วปล่อยออกทางจมูกช้าๆ ดวงตา

สนี�้าเงนินิ่งสนทิไร้อารมณ์ตวดักลบัมามองใบหน้าคมคายของอกีฝ่าย ก่อน

จะเอ่ยตอบด้วยน�้าเสยีงราบเรยีบ

“ก.็..อย่างน้อย ๒ ปี อย่างมาก ๕ ปี”

“พูดบ้าๆ!” ทายาทคนรองของแอนเดอร์สันตะโกนอย่างเดือดดาล  

“นี่แกรู้บ้างไหมว่าฉันกับรินต้องเดือดร้อนแค่ไหน รินต้องเก็บตัวอยู่แต่ใน

เซฟเฮาส์มาสองเดือนแล้วเพราะออกไปพบหน้าผู้คนในสภาพนี้ไม่ได้ ร้าน

กาแฟก็ต้องปิดไปอย่างไม่มีก�าหนด ไอ้พวกโกลบอล เอนไควเรอร์ก็เล่น 

ไม่เลกิ แอบถ่ายภาพรนิไปลงพาดหวัข่าวใหญ่โตว่าฉนัแอบคบผูห้ญงิคนอื่น 

ลบัหลงัคู่หมั้นตวัเอง!”

ที่ร้ายที่สุดคอืเมื่อ ธโีอดอร์ แอนเดอร์สนั เหน็ภาพของหญงิสาวใน

หนังสือพิมพ์ก็ถึงกับโกรธจัด บอกว่าจะบินตรงจากลอนดอนมาพบเขากับ
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กันต์ดารินทร์เพื่อขอค�าอธิบายเรื่องที่เกิดทั้งหมด ไม่ว่ารามจะใช้วาทศิลป์

เป็นเลิศของตนช่วยเกลี้ยกล่อมอย่างไรก็ไม่เป็นผล ที่ผ่านมาอลันและ 

พี่ชายต่างมารดาพยายามปกปิดเรื่องกนัต์ดารนิทร์กนัอย่างสดุความสามารถ 

แต่ดูเหมอืนความจะแตกกค็ราวนี้เอง

“ปัญหาหยมุหยมิไร้สาระทั้งนั้น โวยวายไปได”้ ชวิหลนุเอนศรีษะพงิ

พนักเก้าอี้อย่างเหนื่อยหน่าย “ร้านกาแฟนั่นปิดๆ ไปเสียได้ก็ดีแล้วไม่ใช ่

หรอืไง รนิจะได้เลกิท�าตวัเป็นแม่พระสมใจแกเสยีท ี ส่วนเรื่องเป็นข่าวฉาว 

แกมนัสารเลวจนใครๆ เขารูก้นัค่อนโลกอยูแ่ล้ว จะเดอืดร้อนอะไรนกัหนา”

“หยุมหยิม? แกกล้าพูดได้ยังไงว่าปัญหาของพวกฉันเป็นเรื่อง

หยุมหยมิ” อลนักดักรามกรอด ดวงตาวาวโรจน์ ความขุ่นเคอืงที่สะสมมา

แรมเดอืนเริ่มปะทขุึ้นอกีครา “ถ้าไม่เพราะแกเอาแต่นอนหลบั เรื่องทั้งหมด

กค็งไม่วุ่นวายขนาดนี้ แม่ฉนั...กค็งไม่ตาย ไอ้เปโดรกค็งหนไีปไม่ได้ แล้ว

ฉนักบัรนิกไ็ม่ต้องตกอยู่ในสภาพนี้!”

“โนเอล เราคุยกนัแล้วนะจ๊ะว่าจะไม่รื้อฟื้นเรื่องนี้อกี”

กนัต์ดารนิทร์แตะฝ่ามอืบนหวัเข่าของชายหนุม่อย่างนุม่นวล กระแส

แห่งความอบอุ่นอันเข้มข้นไหลจากฝ่ามือของหญิงสาวตรงเข้าสู่หัวใจเขาใน

ทนัท ี เมื่อผนกึคลาย พลงัของเธอกเ็พิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายมหาศาล แต่

ไม่มากพอที่จะดบัโทสะที่สั่งสมจนอดัแน่นในใจของเขาในยามนี้ได้

“ฉนัไม่ได้รื้อฟื้น แต่ฉนัก�าลงัพูดเรื่องจรงิ” อลนัเค้นเสยีงลอดไรฟัน 

พยายามกดเสยีงต�่าลงเพื่อไม่ให้กลายเป็นการตะคอกใส่หญงิสาว “ไอ้หมอนี่

มนัท�าอะไรบ้างนอกจากก่อความวุน่วายแล้วกห็นไีปนอนกบดานเหมอืนไม่มี

อะไรเกิดขึ้น ไหนคุยนักคุยหนาว่ามีพลังเวทแข็งแกร่งระดับออริจินัล แต่ 

แค่ขงัไอ้ปิศาจหนงัเปื่อยอย่างไอ้เปโดรตวัเดยีวยงัไม่มปีัญญา!”

“โนเอล”

หญิงสาวรีบปรามพ่อแมวอารมณ์ร้อนก่อนที่บรรพบุรุษของเธอจะ 

ไม่สบอารมณ์แล้วเหวี่ยงเขาลงจากเพนต์เฮาส์ชั้น ๓๐ ชวิหลุนเป็นคนคาด
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เดาใจได้ยาก เขาอาจดูสงบนิ่งในวินาทีหนึ่ง แต่อาจพุ่งเข้าใส่คนที่พูดจา 

ไม่เข้าหูได้ในวนิาทถีดัมาโดยไม่มสีญัญาณเตอืนล่วงหน้า

“ก็หรือไม่จริง มันบอกเองว่ามันร่ายมนตร์อาบราคาดาบราบ้าบอขัง

ไอ้เปโดรเอาไว้ ไม่ว่าใครหน้าไหนก็เปิดประตูไม่ได้ แล้วเป็นไง แค่คน

ธรรมดา ไม่ต้องมีเวทมนตร์คาถาอะไรก็เปิดได้ ไอ้เปโดรก็เลยขโมยร่าง 

เหยื่อเคราะห์ร้ายแล้วหนีเข้ากลีบเมฆไป...ปากก็บอกว่าจะปกป้องเธอ แต่

สุดท้ายกท็�าได้แค่คลายผนกึ แล้วปล่อยให้เธอดูแลตวัเอง!”

“อย่าพดูพลา่มในสิ่งที่ตวัเองไม่รูห้น่อยเลย ไอแ้มวบ้องตื้น” ชวิหลนุ 

อัดซิการ์เข้าปอดแล้วแหงนคอพ่นควันขึ้นฟ้า “การคลายผนึกให้รินกับ 

ยายหนูนิดเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแล้ว ถ้าเกิดอะไรขึ้นระหว่างที่ฉันหลับอีก 

เดก็ตวัยุ่งพวกนี้จะได้ดูแลตวัเองได้ระดบัหนึ่ง”

“หลบั? หลงัจากเกดิเรื่องมากมายขนาดนี้แล้ว แกยงัจะข่มตาหลบัลง

อกีเหรอ หรอืว่าแกไม่รูส้กึอะไรเลยที่ต้องเหน็คนอื่นๆ เจบ็ปวดและสญูเสยี

เพราะแก...เพราะแกไม่อยากสละเวลานอนอันมีค่ามาสะสางปัญหาทั้งหมด

ที่มตี้นตอมาจากแก! แกคนเดยีว...ไอ้พ่อมดเฮงซวย!”

อลนัตะโกนอย่างระงบัอารมณ์ไม่อยูอ่กีต่อไป เขาต้องสญูเสยีมารดา

ไปอย่างไม่มวีนักลบั ส่วนกนัต์ดารนิทร์กเ็กอืบกลายเป็นเจ้าหญงินทิราด้วย

ฝีมอืกรวชิญ์ แม้เรื่องทุกอย่างจะจบลงแล้ว แต่เขาและเธอกไ็ม่อาจกลบัไป

ใช้ชวีติปกตสิขุดงัเดมิได้อกีต่อไป สิ่งที่เกดิขึ้น ทิ้งรอยแผลไว้ลกึเกนิกว่าจะ

เยยีวยาได้ภายในระยะเวลาอนัสั้น

“เจ็บปวด? สูญเสีย? แกคิดว่าแกเป็นผู้เคราะห์ร้ายคนเดียวในโลก

ใบนี้หรอืไง” ชวิหลุนเลกิคิ้วซ้ายขึ้นสูงแล้วแสยะยิ้ม เขาคบีซกิาร์มวนโตไว้

ระหว่างนิ้วชี้กบันิ้วกลางแล้วหลุบตาลงมองส่วนปลายที่มอดไหม้ไปราวหนึ่ง

ในสี่ด้วยแววตาที่ยากจะคาดเดาถึงอารมณ์ที่ซ่อนอยู่ “อยากจะคร�่าครวญ

อะไรกต็ามใจเถอะ ไอ้ลูกแหง่ตดิแม่ ฉนัไม่สนใจอยู่แล้ว”

พ่อมดหนุ่มหยดักายขึ้นยนือย่างเกยีจคร้าน
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“ธรุะที่ต้องการจะพดูมแีค่นี้ใช่ไหม ถ้าใช่กรู้็เอาไว้ด้วยว่าเรื่องรนิ ฉนั

ท�าอะไรให้ไม่ได้ อดทนไปก่อนก็แล้วกัน ส่วนแก ถ้าอัดอั้นตันใจมากนัก 

ก็ไประบายกับจิตแพทย์แบบที่พวกมนุษย์ชอบท�าโน่น อย่ามาวอแวกับฉัน 

ฉนัร�าคาญ”

“แค่นี้? จากเรื่องระย�าต�าบอนที่เกิดขึ้นทั้งหมด แกพูดได้แค่นี้เอง 

เหรอวะ ไอ้ชวิหลุน!”

“โนเอล อย่า!”

กนัต์ดารนิทร์ร้องเสยีงหลงเมื่อเหน็ชายหนุม่ฟิวส์ขาด กระโจนเข้าไป

กระชากคอเสื้อคลุมของชิวหลุนแล้วเขย่าเสียจนเขาหัวสั่นหัวคลอน แต่

นอกจากพ่อมดรูปงามจะไม่สะทกสะท้านสักนิดแล้วยังหัวเราะร่วนเหมือน

กริยิาเกรี้ยวกราดของคนตรงหน้าช่างน่าขนัเสยีเตม็ประดา

“ก็แล้วจะให้พูดอะไร จะให้ลูบหัวลูบหางปลอบใจแกแบบที่รินท�า 

หรอืไง โทษทวี่ะ ฉนัไม่ใช่พ่อพระขนาดนั้น” 

ชิวหลุนอัดซิการ์เข้าปอดแล้วพ่นควันใส่หน้าอลัน แต่เมื่อควันสีเทา

หม่นปะทะกบัใบหน้าของแมวหนุม่กก็ลายเป็นสะเกด็ไฟไหม้ผวิจนปวดแสบ

ปวดร้อนไปหมด

“โอ๊ย! ไอ้พ่อมดเวรเอ๊ย!” 

อลันสบถลั่นพร้อมยกมือขึ้นตะปบหน้าทันควัน สะเก็ดไฟบางส่วน 

ที่กระเด็นเข้าไปในดวงตาท�าเอาเขาเซถอยหลังไปชนกับโต๊ะรับแขกแล้ว 

ล้มหงายกระแทกพื้นดงัโครมใหญ่

“โนเอล!” กนัต์ดารนิทร์โผเข้าไปประคองศรีษะของอลนัขึ้นมาวางบน

ตกัพลางลูบฝ่ามอืลงไปบนรอยไหม้บนใบหน้าเขาอย่างร้อนรน เพยีงสมัผสั

แผ่วเบา ผวิหนงัที่พพุองกก็ลบัสมานเป็นปกตใินชั่วพรบิตาอย่างน่าอศัจรรย์ 

“คุณปู่ใจร้ายเกนิไปแล้วนะคะ ไม่เหน็ต้องท�าถงึขนาดนี้เลย”

“โอ๋กนัเข้าไป เหน็แล้วคลื่นไส้ฉบิ แล้วนั่นจะรกัษาให้เสยีพลงัเปลา่ๆ 

ปลี้ๆ ท�าไมฮึริน มันรักษาตัวเองได้อยู่แล้วไม่ใช่หรือไง” ชิวหลุนแบะปาก
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แล้วหนัไปพยกัหน้าให้โกเลม็ดนีเป็นเชงิบอกให้เตรยีมเสริ์ฟอาหาร “ถ้าเลยี

แผลให้ไอ้แมวโง่เสรจ็แล้ว กพ็ามนักลบับ้านไปเลยนะ ฉนัจะไปหาอะไรกนิ

ก่อนละ ขนืหิ้วท้องรอนานกว่านี้คงได้สวาปามไอ้แมวผขีองเธอแน่”

พูดจบเจ้าของร่างใหญ่โตผิดธรรมดาก็เดินหันหลังตรงไปยังห้อง 

รบัประทานอาหารที่อยู่ตดิกนั

“ช่างสบายเหลือเกินนะ...วันๆ สนใจอยู่แค่เรื่องกินกับเรื่องนอน

เท่านั้นใช่ไหม...” อลนัยนักายขึ้นนั่งแล้วกะพรบิตาถีๆ่  สะเกด็ไฟท�าให้ดวงตา

ของเขาพร่าไปชั่วขณะ แต่ยังคงมองเห็นดวงหน้าไร้อารมณ์ความรู้สึกของ

พ่อมดผมทองรางๆ “ใครจะทกุข์ จะเดอืดร้อนยงัไง แกคงไม่เคยสนใจเลย

ใช่ไหม ไอ้คนเหน็แก่ตวั!”

“เห็นแก่ตัว? ถ้าพูดถึงเรื่องนั้น...แกนั่นละที่เห็นแก่ตัวกว่าใคร

ทั้งหมด” ชิวหลุนชะงักฝีเท้าแล้วหันกลับมาหาแมวหนุ่มทั้งตัว ดวงตานิ่ง

สนทิแต่ทอประกายวูบวาบแปลกๆ คล้าย...ความสงบก่อนเกดิพายใุหญ่ “แก

คงคดิว่าตวัเองเป็นเหยื่อผูเ้คราะห์ร้ายที่สดุในโลกใบนี้สนิะ คดิว่าตวัเองช่าง

น่าเวทนาต้องเผชญิกบัเรื่องโหดร้ายกเ็ลยมาแหกปากร้องโทษดนิโทษฟ้า ร้อง

จะเอาโน่นเอานี่เหมือนเด็กปัญญาอ่อน แกเคยหันมามองดูบ้างไหมว่าม ี

คนอื่นที่ต้องเผชญิชะตากรรมเดยีวกนักบัแกอยู่เหมอืนกนั ทั้งกฤษณะ ทั้ง

ฉนั พวกเราล้วนแต่เจบ็ปวดด้วยกนัทั้งนั้น”

“เจบ็ปวด? ร่วมชะตากรรม? แกเนี่ยนะ คนอย่างแกจะมาเข้าใจความ

รู้สกึของฉนัหรอืกฤษณะได้ในยงัไงในเมื่อ...”

เอ่ยได้เพียงเท่านั้น ค�าพูดที่เหลือของอลันก็กลืนหายกลับลงคอไป

เมื่อพ่อมดหนุ่มยื่นมอืออกมาเบื้องหน้า กลางฝ่ามอืขาวจดัปรากฏรอยแผล

ยาวราวสองนิ้วและค่อยๆ ปรแิยกออกจากกนั พร้อมกบัแหวนวงเขื่องโผล่

ขึ้นมาจากปากแผลช้าๆ บนตวัเรอืนสทีองอร่ามประดบัด้วยอญัมณสีฟ้ีาหม่น

ส่องประกายเจดิจ้าจบัตา 

“นี่...นี่มัน...เพชร...สีน�้าเงิน...” อลันอ้าปากค้าง แม้จะไม่ได้เป็นผู้
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เชี่ยวชาญด้านอัญมณี ทว่าเขาก็เคยได้เห็นสีของเพชรที่หายากที่สุดในโลก

เช่นนี้ผ่านตามาหลายต่อหลายครั้ง เพยีงแต่...ไม่เคยพบกบัเพชรที่มกีลิ่นอาย

แห่งความชั่วร้ายคละคลุง้เช่นนี้มาก่อนในชวีติ “อย่าบอกนะว่าแกก.็..เป็นคน

ต้องสาป...”

บ้าน่า...นี่หมายความว่าชวิหลุนเป็นหนึ่งในคนที่ต้องค�าสาปของแหวน

อาถรรพ์!

“โนเอล ยงัตกใจเรื่องคุณปู่อยู่เหรอจ๊ะ”
กันต์ดารินทร์เอื้อมมือไปแตะหลังมือของคนที่ก�าลังกุมพวงมาลัย 

เอาไว้อย่างนุ่มนวล

“ฉันไม่ได้ขวัญอ่อนขนาดนั้นหรอกน่าริน ฉันแค่...นึกไม่ถึง แล้วก ็

ไม่เข้าใจว่าท�าไมเธอถงึไม่บอกฉนัเรื่องที่ไอ้หมอนั่น ‘เป็นพวกเดยีวกนั’ กบั

ฉนัแล้วกไ็อ้กฤษณะสกัค�า” 

แม้ปากจะเอ่ยออกไปแบบนั้น แต่สีหน้าของอลันกลับเผือดสีอย่าง

เหน็ได้ชดั หลงัจากเหน็แหวนต้องสาปที่ผดุขึ้นมาจากฝ่ามอืของชวิหลนุแล้ว 

เขาก็รู้สึกว่าน�้าหนักของแหวนซึ่งเคยหนักอึ้งที่ถ่วงอยู่ปลายสร้อยหนังรอบ

คอของตนเบาไปถนดัใจ 

“รินก็เพิ่งรู้พร้อมโนเอลนี่ละจ้ะ คุณปู่ไม่เคยเล่าอะไรให้ฟังสักอย่าง 

โนเอลกน็่าจะรู้ดนีี่จ๊ะว่าคุณปู่ปากหนกัแค่ไหน”

“ปากนรกละไม่ว่า พดูสามค�าด่าเสยีหนึ่งร้อยค�า ไอ้พ่อมดเวรของเธอ

พล่ามได้สารพดัเรื่อง เว้นแต่เรื่องที่ควรพูด คดิดูส ิจนป่านนี้แล้วยงัไม่เคย

มใีครรูเ้ลยว่าตกลงมนักบัไอ้หน้าเน่าเปโดรบาดหมางเรื่องอะไรกนัมานานเป็น

พนัปี ถงึได้ตามไล่ล่ากนัจนคนอื่นต้องพลอยเดอืดร้อนไปด้วยขนาดนี้”

“พูดจาแบบนี้อีกแล้ว ไม่น่ารักเลย” กันต์ดารินทร์ถอนใจพลาง 

เกาหลงัมอืของเขาเบาๆ อย่างเอาใจ ด้วยรู้ดวี่าสมัผสัชนดินี้ท�าให้แมวยกัษ์

ของเธออารมณ์ดีขึ้นได้ “บางที...คุณปู่อาจล�าบากใจที่ต้องพูดถึงมันก็ได้ 
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เรื่องบางเรื่อง...แค่นกึถงึกป็วดใจแล้ว...”

“โอ๊ย ผูช้ายสองคนกดักนัเป็นหมาบ้าแบบนี้จะมอีะไร้...นอกจากเรื่อง

ผู้หญงิ”

อลันคว้ามือของกันต์ดารินทร์ขึ้นมาจูบเมื่อสัมผัสได้ถึงกระแสแห่ง

ความหม่นเศร้าที่เจืออยู่ในน�้าเสียงของเธอ เขารู้...ว่าเรื่องของกรวิชญ์ทิ้ง

บาดแผลเหวอะหวะไว้ในหัวใจของเธอสาหัสสากรรจ์เพียงใด แม้เธอจะ 

ไม่เคยเอ่ยถึงลูกพี่ลูกน้องจากนรกคนนี้ให้ได้ยินอีกเลย แต่ชายหนุ่มรู้ดีว่า

ใบหน้าของปีศาจร้ายตนนั้นยงัคงตามหลอกหลอนเธออยู่

“เป็นไปไม่ได้หรอก ตั้งแต่จ�าความได้ รินไม่เคยเห็นคุณปู่สนใจ 

ผูห้ญงิคนไหนเลย คนเกเรที่มข่ีาวกบัสาวๆ กม็แีต่โนเอลคนเดยีวนั่นละจ้ะ”

แม้น�้าเสยีงของกนัต์ดารนิทร์จะหวานพลิ้ว แต่ความนยัที่แฝงอยูก่ลบั

ท�าเอาขนอ่อนบนหลังคอของแมวสันหลังหวะลุกเกรียว รู้ดี...ว่าคู่หมั้น 

คนงามยังค้างคาใจเรื่องในอดีตครั้งที่เขายังเกกมะเหรกเกเร ท�าตัวออก 

นอกลู่นอกทางจนเป็นข่าวฉาวกระฉ่อนไปทั่วโลกอยู่ เห็นแม่เจ้าประคุณ 

ยิ้มหวานปานน�้าผึ้งแบบนี้ก็เถอะ เวลาโกรธขึ้นมาก็คือไอ้งูเฒ่าชิวหลุนภาค 

ผู้หญงิดีๆ  นี่เอง!

“เข้าตวัซะงั้น” อลนัยิ้มแห้ง แต่ยงัไม่ยอมเลกิรา “มนัไม่สนกไ็ม่ได้

หมายความว่าไม่เคยสนนี่ ไม่อย่างนั้นจะมลีูกหลานเหลนโหลนแบบเธอได้

ยงัไงกนัเล่า จรงิไหม อกีอย่างนะ มนัอยู่มานานเป็นพนัปี เธอไม่มทีางรู้แน่

ว่ามนัใช้ชวีติเสเพลแบบไหนมาบ้าง เผลอๆ มนัอาจจะร้ายกว่าฉนัอกี”

“รินว่าร้ายพอกันทุกคนนั่นละจ้ะ คุณกฤษณะก็ด้วย” หญิงสาวยิ้ม

น้อยๆ พลางส่ายหน้าอย่างระอาใจ “แต่ถ้าถามว่าใครใจร้ายที่สุดก็โนเอล 

นี่ละ แกล้งให้คุณมาร์คท�างานหนกัจนแทบไม่มเีวลาไปเจอคุณแซมเลย”

“กส็มควรแล้วนี่ รอิ่านหมั้นกบัแซมลบัหลงัฉนั ไม่สั่งให้ถอนหมั้นก็

ดเีท่าไหร่แล้ว” แมวขี้หวงขู่ฟ่อๆ...หวงไปหมดทุกอย่างนั่นละ ตั้งแต่คู่หมั้น

ยนัน้องสาวต่างบดิา “แค่ให้จดัการดูแลเรื่องสร้างสวนหย่อมนดิๆ หน่อยๆ 
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จะอะไรนกัหนา”

“นดิหน่อยที่ไหนกนัจ๊ะ โนเอลเร่งให้ต้องสร้างเสรจ็ภายในสามเดอืน

อย่างนั้นจะเป็นไปได้ยงัไงกนั” 

กันต์ดารินทร์ระบายลมหายใจยาว โครงการสร้างสวนกุหลาบกลาง

ใจเมืองแทนที่บ้านของเธอและอรอุมาที่ถูกไฟไหม้จนวอดไปนั้นใช่ว่านึกจะ

ท�าก็ท�าได้โดยง่ายเสียเมื่อไหร่กันเล่า แม้เจ้าหน้าที่ต�ารวจรู้แล้วว่าคนร้ายที่

เป็นตัวการในการวางเพลิงคือกรวิชญ์ผู้เสียชีวิตอย่างน่าเวทนาในกองเพลิง 

แต่การสบืเสาะหาหลกัฐานอื่นๆ ประกอบเพื่อสรปุคดนีั้นกลบัใช้เวลามากกว่า

ที่คิด ท�าให้ต้องปิดตายสถานที่เกิดเหตุเอาไว้จนกว่าการสืบสวนจะจบลง 

ทว่า...ดเูหมอืนแมวจอมเอาแต่ใจอย่างอลนัจะไม่ยอมเข้าใจอะไรทั้งสิ้น เมื่อ

เขาอยากได้สวนหย่อม มาร์คกต็้องบนัดาลให้ดงัปรารถนาในเวลาที่ก�าหนด 

ดังนั้นต่อให้ต้องสลัดสูทแล้วลงมือขุดดินปลูกกุหลาบด้วยตนเอง เลขาฯ 

หนุ่มกต็้องท�าให้ได้ มเิช่นนั้นงานววิาห์ระหว่างเขากบัซาแมนธาได้เป็นหมนั

สมใจเจ้านายแน่!

“ถ้าขืนช้ากว่านั้น เธอคงยกที่ดินผืนนั้นปลอบใจพงษ์เทพกับยายป้า

กานดาแน่ๆ ฉันยอมไม่ได้ ที่นั่นคือบ้านของเธอกับคุณยาย ฉันไม่มีวัน

ปล่อยให้ตกไปอยู่ในมือคนละโมบพวกนั้นเป็นอันขาด สู้เปิดให้เป็นสวน

สาธารณะไปเสยีเลยไม่ดกีว่าหรอืไง ส่วนเธอกเ็ตรยีมตวักลบัองักฤษกบัฉนั

หลงังานแต่งของเราได้เลย”

ใช่ว่าเขาไม่สงสารญาตผิู้ใหญ่ของกนัต์ดารนิทร์ แต่เมื่อนกึถงึเรื่องที่

ทั้งคู่เคยคิดล่อลวงกันต์ดารนิทร์ให้แต่งงานกับไอ้หมอหมาคู่อาฆาตของเขา

เพื่อหาทางฮุบที่ดนิผนืงามแล้ว ความรู้สกึเวทนากล็ดลงไปกว่าครึ่ง ยิ่งเหน็

ทั้งสองคนร�่าไห้ผ่านสื่อเรียกร้องความเป็นธรรมให้แก่ลูกชายผู้ล่วงลับและ

กล่าวหาว่ากันต์ดารินทร์ต่างๆ นานาแล้ว เขาก็นกึอยากเลาะฟันคนพวกนี้

ให้หมดปาก...ลูกตัวเองไม่เคยดูแลเอาใจใส่ พอลูกท�าเรื่องชั่วก็โทษว่าเกิด

จากการชักน�าของคนอื่นไปเสียนี่ จริงอยู่ว่าพงษ์เทพกับกานดาไม่รู้เรื่อง 
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ร่างปีศาจของกรวชิญ์ และความสูญเสยีที่เกดิขึ้นกบ็ดขยี้หวัใจของพวกเขา 

จนแหลกเหลวไม่เป็นชิ้นดี แต่ไม่ได้หมายความว่าจะฉวยโอกาสป้ายความ

ผดิให้กนัต์ดารนิทร์ได้ตามชอบใจเสยีเมื่อไหร่กนัเล่า 

“เรื่องนั้น...” กันต์ดารินทร์หลุบตาลง “หลังจากเถ้ากระดูกของ 

คุณยายถูกไฟไหม้ไปหมด เขตอาคมที่คุณปู่ร่ายมนตร์ก�ากับเอาไว้ก็สลาย 

ไปด้วย ที่ดนิผนืนั้นไม่ปลอดภยัส�าหรบัรนิอกีต่อไปแล้ว ดงันั้น...ถ้าจะยก

ให้คนอื่น...”

“จะไม่มีการยกที่ให้ใครทั้งสิ้น ที่ดินผืนนั้นจะต้องเป็นสวนหย่อม

เท่านั้น ถ้าสองคนนั้นยงักล้าเอ่ยปากอะไรอกี ฉนัจะเปลี่ยนจากสวนหย่อม

เป็นสุสานฝังพวกมนัแทน”

ไม่พูดเปล่าอลันยังกางกรงเล็บแหลมคมราวใบมีดให้หญิงสาวด ู

อกีต่างหาก

“นสิยัไม่ดเีลย เอะอะกข็ู่อยู่เรื่อย โนเอล...”

ตงึ!

เสียงของหญิงสาวขาดหายไปทันทีที่วัตถุขนาดใหญ่กระแทกบน

กระโปรงหน้ารถที่ก�าลังแล่นด้วยความเร็วจนรถปัดไปด้านซ้ายและเกือบ

ควบคุมการทรงตัวไม่ได้ เดชะบุญที่ชายหนุ่มประคองพวงมาลัยได้อย่าง 

ทนัท่วงท ีรถจงึไม่แฉลบลงข้างทางแล้วพลกิคว�่า

“ฉบิหาย!” 

อลันสบถเสียงดังลั่นเมื่อเห็นถนัดตาว่าสิ่งที่อยู่หน้ารถไม่ใช่ก้อนหิน

หรอืเทหวตัถุจากฟากฟ้า แต่เป็นมนุษย์ผู้ชายที่มเีรอืนกายใหญ่โตราวยกัษ์

ปักหลั่น แม้จะสวมเสื้อยดืกางเกงยนีแบบคนปกตธิรรมดาทั่วไป แต่ดวงตา

สีแดงแก่ก�่าที่ซ่อนอยู่ด้านหลังเรือนผมหยักศกที่ยาวรุงรังปรกใบหน้าบ่งชัด

ว่าตวัตนที่แท้จรงิของเขานั้นห่างไกลจากความเป็น ‘มนุษย์’ มากโข! 

เปโดร!

นั่นคือชื่อแรกที่แวบเข้ามาในสมองของอลัน เขาแยกเขี้ยวแล้วง้าง 
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กรงเลบ็หมายจะเจาะทะลุกระจกหน้าไปขย�้าคอสิ่งมชีวีติแปลกปลอมที่เกาะ

อยู่หน้ารถ 

“อย่านะ โนเอล!”

กนัต์ดารนิทร์รบียุดข้อมอืของชายหนุ่มเอาไว้แน่น ดวงตาเต้นระรกิ

อย่างตื่นตระหนกระคนหวาดหวั่น ไอสังหารรุนแรงที่แผ่ซ่านออกมาจาก

อมนุษย์เบื้องหน้าท�าเอาขนอ่อนบนกายลุกชนั เพยีงครู่เจ้าของดวงตาสแีดง

เหมือนหยาดโลหิตก็กระโจนหนีหายไปท่ามกลางความตื่นตะลึงของผู้ร่วม

ใช้ท้องถนนคนอื่นๆ 

“ไอ้เวรเอ๊ย!” อลันหักรถเข้าจอดข้างทางแล้วผลักประตูให้เปิดออก

อย่างรวดเรว็ “มนัต้องใช่ไอ้เปโดรแน่ อย่าลงจากรถเป็นอนัขาดนะรนิ เดี๋ยว

ฉนัมา”

“อย่าตามไปนะโนเอล นั่น...นั่นไม่ใช่เปโดร...” กนัต์ดารนิทร์ตวัสั่น 

“เขา...เขาเป็นเหมอืน...โนเอล”

“เหมือนฉัน?” อลันหันกลับไปหาหญิงสาวทันควันพลางเลิกคิ้วขึ้น

อย่างประหลาดใจ “เป็นคนต้องสาปอย่างนั้นเหรอ...”

“ใช่...แล้วเขากแ็ขง็แกร่งกว่าโนเอลมากด้วย เขา...อนัตรายมาก โนเอล

ห้ามตามเขาไปนะ”

สัมผัสพิเศษที่เพิ่มพูนขึ้นอย่างมากมายมหาศาลหลังผนึกคลายออก

ส่งเสยีงร้องเตอืนหญงิสาวอยูเ่ป็นระยะ เธอตอบไม่ได้ว่าท�าไมถงึ ‘รู’้ ว่าตวัตน

ที่แท้จรงิของสิ่งมชีวีติเมื่อครู่นั้นคอือะไร เธอเพยีงแค่รู้เท่านั้นเอง

“พดูเป็นเล่น ในโลกนี้ไม่มใีครอนัตรายเท่าไอ้คณุปูง่ผูขีองเธออกีแล้ว

ละน่า”

“มีสิ...” กันต์ดารินทร์เงยหน้าขึ้นมองคู่หมั้นหนุ่มตรงๆ “ผู้ชายคน 

เมื่อกี้ไง เขา...อนัตรายพอๆ กบัคุณปู่เชยีวละ เรา...เราต้องกลบัไปหาคุณปู่ 

เราต้องรบีบอกคุณปู่ให้รู้โดยเรว็ที่สุดว่ายงัมคีนต้องสาปอยู่ในไทยอกีคน”



Wounded

-บาดเจบ็-

A bruise is tender

รอยช�้านั้นนุ่มนวล

but does not last,

แต่ไม่ทนทาน

it leaves me as

เพยีงไม่นานกจ็ากจร

I always was.

ดงัที่ฉนัเองกเ็ป็น

But a wound I take

ทว่าแผลที่ฉนักรดี

much more to heart,

ไว้ข้างเคยีงใจ

for a scar will always

เพื่อให้แผลเป็นนั้น

leave its mark.

ทิ้งรอยไว้ตลอดกาล

And if you should ask me

หากเธอถามฉนั

which you are,

ว่าเธอเป็นอย่างไหน

my answer is -

ค�าตอบของฉนั

you are a scar.

คอืเธอนั้นคอืแผลเป็น

      Lang Leav



“ฝนมามดืขนาดนี้ เกบ็ของเหอะเจ๊ล ีขนืช้าได้เจ๊งบ๊งกนัพอด”ี
เจนภพแหงนมองท้องฟ้าเบื้องบน เมฆฝนด�าทะมึนคล้อยตัวลงต�่า 

มองเหน็ได้ชดัแม้อยู่ในความมดืของราตรกีาล เสยีงครนืๆ ดงัแวว่ให้ไดย้นิ

เป็นระยะสลับกับแสงสว่างวาบแปลบปลาบอันเป็นสัญญาณว่าอีกไม่ช้า 

สายฝนคงกระหน�่าลงมาอย่างไม่ลมืหูลมืตาเช่นที่ผ่านมาตลอดอาทติย์

“เจ๊งบ้าเจ๊งบออะไรเล่า ปากไม่เป็นมงคลอีกแล้วนะไอ้เจน” ปณาลี

ตวัดตาค้อนคนพูดตาแทบกลับก่อนจะลุกขึ้นเท้าเอวมองแล้วแหงนหน้าขึ้น

มองฟ้าบ้าง “จะเข้าหน้าหนาวแล้วยังขยันตกอะไรกันนักกันหนา คนค้า 

คนขายเดอืดร้อนจะแย่แล้ว”

หญงิสาวถอนใจ เมฆฝนที่คล้อยต�่าลงทุกทบีงัคบัให้เธอและบรรดา

พ่อค้าแม่ขายในตลาดนดักลางคนืที่ก�าลงัเป็นที่นยิมในหมูว่ยัรุน่นบัร้อยชวีติ

ต้องเก็บสินค้าแฮนด์เมดอันเป็นคอนเซปต์หลักของตลาดแห่งนี้ ทั้งเสื้อผ้า 

กระเป๋า รองเท้า และเครื่องประดบัต่างๆ ใส่กล่องอย่างเร่งรบี เพราะหากรอ

จนพระพริุณโปรยปราย ข้าวของประดามเีป็นได้เปียกจนเสยีหายหมดแน่

กระสุนนัดที่ ๑
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“โอ๊ย...เจ๊จะเดอืดร้อนอาไร้ ขายดอีย่างกบัแจก หกโมงเยน็เปิดร้าน

ปุ๊บ ผู้ชายต่อแถวปั๊บ หางแถวยาวไปถึงสุไหง-โกลกโน่น แล้วโน่น...เห็น 

หรอืเปล่าว่าแม่ค้าแถวนี้มองเจ๊กนัตาเขยีวทุกคน”

เจนภพบุ้ยใบ้ให้หญิงสาวมองไปยังแผงขายเสื้อผ้าที่อยู่ในเต็นท์ฝั่ง

ตรงข้ามแล้วหัวเราะคิกคัก จริงอยู่ว่าตลาดนัดกลางใจเมืองแห่งนี้มีร้าน 

ขายสินค้าอินดี้ให้เลือกสรรนับร้อย แต่ร้านของปณาลีหรือเจ๊ลีของเขาเป็น

ร้านที่ขายดตีดิอนัดบัต้นๆ ทเีดยีว ไม่ใช่แค่เพราะเสื้อผ้าและเครื่องประดบั

ของเธอโดดเด่นแปลกตาเพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นเพราะรูปโฉมงามหยดย้อย

ของแม่ค้าสาววยัยี่สบิปีผู้นี้อกีด้วย

ใช่...ปณาลเีป็นคนสวย...

สวยชนดิที่ลองใครได้เหน็เข้าครั้งหนึ่งต้องหนักลบัมามองเหลยีวหลงั

กันคอแทบหักเสียด้วย เธอมีดวงหน้าหวานหยาดเยิ้มปานน�้าผึ้ง ประดับ 

ด้วยดวงตาคมซึ้งสีน�้าตาลใสแจ๋วที่รับมาจากบิดาผู้เป็นลูกครึ่งไทย-อังกฤษ 

เรอืนผมหยกัศกสนี�้าตาลเข้มที่ยาวระบั้นเอวท�าให้ดคูล้ายนางเงอืกในเทพนยิาย 

ยิ่งเจ้าตัวใจกว้าง สวมเสื้อกล้ามตัวบางที่รัดรึงเน้นให้เห็นทรวงอกอวบอิ่ม

และสวมกางเกงยนีขาสั้นกดุอวดเรยีวขาเลก็เพรยีวและขาวจดัเหมอืนไม่เคย

ต้องแดดเตม็ตาเช่นนี้ด้วยแล้ว จงึไม่น่าแปลกใจว่าท�าไมลูกค้าหนุ่มๆ หน้า

เดิมๆ ถึงขยันแวะเวียนมาซื้อเสื้อยืดสกรีนลายเก๋ไก๋ของเธอกันคนละตัว 

สองตัวแทบทุกคืน ต่อให้ซื้อซ�้าแล้วซ�้าอีกก็ยังซื้อด้วยหวังว่าอาจโชคดีได ้

สานสมัพนัธ์กบัแม่ค้าคนงามได้สกัวนัหนึ่ง

โถ...ไอ้พวกหน้าโง่ ไม่รูเ้สยีแล้วว่าเจ๊ลขีองเขาเขี้ยวลากดนิขนาดไหน 

ขืนท�าตัวเป็นพ่อบุญทุ่มไม่ดูตาม้าตาเรือเป็นได้หมดตัวจนไม่เหลือแม้แต่

กางเกงชั้นในแน่!

คิดถึงตรงนี้เจนภพก็ก้มลงมองตนเองอย่างสังเวชใจ เขาอ่อนกว่า

ปณาลสีองปีแถมยงัไม่ใช่คนรปูหล่อพ่อรวยมาจากไหน เป็นเพยีงเดก็วยัรุ่น

เชื้อสายจนีหน้าละอ่อน ขนาดพยายามตดัผมทรงอนัเดอร์คตั ไถด้านหลงั
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และด้านข้างจนเกรียนเหลือด้านบนไว้แต่งทรงตามสมัยนิยม รวมไปถึง 

เจาะหู ไว้เครานดิๆ เพื่อให้ดูมาดเข้มเหมอืนหนุ่มใหญ่ แต่ดูอย่างไรกต็ลก

เหมอืนเดก็ประถมรติดิหนวดปลอมจนต้องโกนทิ้งเสยีนี่ ครั้นท�าใจกล้าหอบ

เงินเก็บทั้งหมดที่มีไปร้านสัก บอกช่างให้สักลายที่ท�าให้ดูเหี้ยมหาญบน 

ข้อมอืขวาไล่ไปยงัหวัไหล่เลยีนแบบนกัร้องชื่อดงั แต่เพยีงแค่ช่างลงเขม็แรก 

เขากแ็หกปากร้องเหมอืนหมูถูกเชอืด สุดท้ายทนความเจบ็ปวดไม่ไหว ช่าง

จงึถมสบีนลวดลายถงึเพยีงแค่ข้อศอกของเขาเท่านั้น ทิ้งโครงร่างที่สกัด้วย

หมกึสดี�าไว้บนเนื้อตวัเขามาจนทกุวนันี้ ร้ายไปกว่านั้นคอืหลงัจากสกัรูปสงิโต

ค�ารามครึ่งๆ กลางๆ บนแขนแล้ว เขาก็จับไข้หนักจนต้องนอนซมอยู ่

สามวนัสามคนืกลายเป็นที่ล้อเลยีนของจอมใจ พี่สาวตวัแสบผู้ประกาศเสยีง

ดงัฟังชดัว่าจะล้อเรื่องนี้ไปยนัลูกหลานบวช เรื่องถูกจอมใจล้อเลยีนนั้นเขา 

ชินชาเสียแล้ว แต่ปัญหาคือพี่สาวจอมปากมากเป็นเพื่อนสนิทกับปณาล ี

น่ะส ิเธอจงึพลอยล้อเขาอกีคน อายฉบิ!

“โอ๊ย...ใจกว้างประหนึ่งแม่น�้าฮวงโห ลงทุนโชว์เนื้อตัวขาวจั๊วะให้

ผู้ชายดูฟรีๆ  กต็้องขายดเีป็นธรรมดา”

แม่ค้าที่ก�าลังง่วนกับการเก็บของอยู่ฝั่งตรงข้ามเงยหน้าขึ้นพูดลอยๆ 

โดยไม่เอ่ยชื่อ แต่ท�าเอาคนฟังอย่างเจนภพโกรธขึ้นมาตดิหมดั หนัไปถลงึตา

ใส่คนพูดอย่างเอาเรื่อง

“จะเข้าหน้าหนาวแล้ว ไม่คิดจะเก็บปากไว้แตกหน้าหนาวบ้างเหรอ 

พี่เดอืน ท�าไมช่างขยนัแกว่งปากไปชนตนีคนอื่นอยู่เรื่อย”

“อ้าว ไอ้เดก็ปากนรก จะเอาใช่ไหม” ดจุเดอืนลกุขึ้นเท้าสะเอวใบหน้า

กลมแป้นบดิเบี้ยวด้วยความโกรธ

“อย่างพี่น่ะ ผมไม่ ‘เอา’ หรอก ให้ฟรยีงัโกรธเลย”

“พอแล้วไอ้เจน ไปซื้อกาแฟที่ร้านป้าเพยีรให้พี่ท ีบอกว่าเหมอืนเดมิ 

ใส่นมข้นเยอะๆ ส่วนเราอยากกนิอะไรกซ็ื้อเอาตามใจ”

ปณาลคีวกัธนบตัรใบละห้าร้อยบาทส่งให้หนุม่รุ่นน้องเพื่อตดัร�าคาญ 
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สีหน้าของหญิงสาวนิ่งเหมือนไม่รู้สึกรู้สมกับสิ่งที่เพิ่งได้ยินสักนิด เจนภพ

เสยีอกีที่ดูจะเป็นเดอืดเป็นร้อนแทนจนแทบเต้นเป็นเจ้าเข้า

“แต่เจ๊...”

“ไม่มแีต่” หญงิสาวขงึตาดุ “ถ้าเถยีงกนั ทะเลาะกนัแล้วได้เงนิ พี่จะ

ไม่ห้ามเลย นี่เถยีงกนัไปกไ็ม่ได้อะไร เผลอๆ เกดิเลยเถดิลงไม้ลงมอืกนัขึ้น

มากเ็ป็นเรื่องต้องไปประกนัตวักนัวุ่นวาย เสยีเวลาท�ามาหากนิเปล่าๆ แถม

เสยีเงนิอกี”

“แหม...หายใจเข้าออกเป็นเงินอย่างเดียวเลยนะ” เจนภพรับเงินมา

อย่างเสียไม่ได้ เขาเม้มปากแน่นขณะหลุบตาลงมองธนบัตรสีม่วงในมือ 

“ตั้งแต่เปิดร้านมา ยายเจ๊อึ่งอ่างนั่นกแ็ขวะเราทกุวนัจนผมจะทนไมไ่หวแลว้

นะเจ๊”

“กอ็ย่าไปสนใจส ิ เรามาขายของนะ ไม่ได้มาเปิดบ่อนชนไก่ ถงึต้อง

ชนกบัใครต่อใครเขาไปเสยีหมด” ปณาลถีอนใจอกีค�ารบ เธอปรายตามอง 

‘เจ๊อึ่งอ่าง’ ของเจนภพราวเสี้ยววินาทีก่อนจะลงมือเก็บเสื้อผ้าพับใส่ลัง

พลาสตกิอย่างรวดเรว็และเป็นระเบยีบ

ชายหนุ่มไม่ใช่คนเดียวที่เรียกดุจเดือนว่าเจ๊อึ่งอ่าง คนค้าคนขายใน

โซนเสื้อผ้ากม็กัเรยีกแม่ค้าร่างใหญ่ลบัหลงัเช่นนี้กนัแทบทั้งนั้น หญงิสาวเคย

ได้ยนิว่าดจุเดอืนแก่กว่าเธอไม่มาก เพยีงแต่มผีวิคล�้าและรปูร่างอวบอ้วนจงึ

ดูแก่กว่าอายุจรงิอยู่สกัหน่อย 

“อกีอย่างนะ ที่เขาพูดมนักเ็ป็นเรื่องจรงิไม่ใช่หรอืไง” ปณาลหีวัเราะ

แกนๆ 

ในภาวะเศรษฐกิจซบเซาเช่นนี้ หากไม่คิดหาวิธีกระตุ้นยอดขาย 

เสยีบ้าง ร้านของเธอคงต้องปิดกจิการไปนานแล้ว แรกเริ่มเดมิททีี่ต้องสวม

เสื้อผ้าเช่นนี้ก็รู้สึกกระดากไม่น้อย แต่เมื่อนึกว่าเงินที่ได้มาจะกลายเป็น 

ค่าเล่าเรยีน ผวิหนงับนหน้ากเ็ริ่มหนาขึ้นมาในบดัดล พอสกัเดอืนสองเดอืน

ให้หลังก็กลายเป็นว่าชินชาและเริ่มโต้ตอบค�าเกี้ยวพาราสีของลูกค้าได้โดย
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ไม่รูส้กึรูส้มใดๆ อกี ยิ่งจอมใจส่งเจนภพมาคอยนั่งเฝ้าระวงัความปลอดภยั

ให้ทุกวนัแบบนี้ด้วยแล้ว เธอกพ็ออุ่นใจได้บ้าง

“นี่ถ้าไม่เพราะลุงกับป้าเจ๊เอาเงินไปให้เจ๊ดาหวันผลาญจนหมด เจ๊ก็

ไม่ต้องล�าบากมาหาเงนิเรยีนสายตวัแทบขาดแบบนี้หรอก”

“เราเคยคยุกนัแล้วนะว่าจะไม่พดูถงึเรื่องนี้อกี” ปณาลเีรยีงเสื้อยดืจน

เตม็ลงัพลาสตกิใบแรกแล้วปิดฝาอย่างแน่นหนา “รบีไปซื้อกาแฟได้แล้ว เรว็ 

เดี๋ยวป้าเพยีรเกบ็ร้าน พี่อดกนิกนัพอด”ี

พูดจบหญิงสาวก็หันไปเก็บของต่อ ทิ้งให้ชายหนุ่มยืนท�าท่าฮึดฮัด

ขัดใจอยู่ครู่ใหญ่ก่อนจะเดินปึงปังไปซื้อกาแฟเจ้าโปรดของเธอที่อยู่ห่าง 

ออกไปอกีสองลอ็ก จงัหวะที่เขาเดนิผ่านหน้าร้านของดุจเดอืน เจ้าของร้าน

ร่างอ้วนกแ็บะปากใส่

“โถ...ไอ้หมามองเครื่องบนิ เกาะผู้หญงิกนิไปวนัๆ”

“โถ...อชี้างสาร!” เจนภพตอกกลบัอย่างเผด็ร้อนโดยไม่รอช้า

“ไอ้เจน!” ปณาลรี้องเรยีกเสยีงดงั “ไปซื้อกาแฟ!”

แม้จะโกรธเพยีงใด แต่เมื่อหนักลบัไปเหน็สหีน้ากึ่งบึ้งกึ่งระอาใจของ

หญิงสาว เจนภพก็จ�าต้องยอมถอยโดยไม่มีทางเลือก ดุจเดือนพูดไล่หลัง

เขาไปอีกสองสามประโยค แต่เขาพยายามไม่ใส่ใจและเดินไปที่ร้านกาแฟ

ตามค�าสั่งของปณาลแีต่โดยดี

“เดก็จรงิจริ๊ง” ปณาลพีมึพ�าพลางเกบ็ของมอืเป็นระวงิ กลิ่นชื้นของ

ดินที่ลอยมาเตะจมูกเป็นการเตือนว่าอีกไม่ช้าสายฝนคงกระหน�่าลงมาชนิด

ไม่ลมืหูลมืตาเป็นแน่ 

ที่จริง...จะว่าเธอไม่รู้สึกใดๆ กับค�าพูดของดุจเดือนก็ดูจะเป็นการ

หลอกตนเองอย่างน่าสมเพช แต่เมื่อเทียบกับค�าพูดบาดหูของดารณีผู้เป็น

ป้าที่เธอต้องทนฟังอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้ว ค�าพูดของดุจเดือนถือว่าห่างชั้น 

กนัมากนกั อย่างน้อยกไ็ม่มคี�าว่า ‘นงัลกูฝรั่ง’ หรอื ‘นงักาฝาก’ ให้ปวดหวัใจ

นั่นละน่า
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มอืเรยีวชะงกัเมื่อหนัไปเหน็เงาสะท้อนของตนในกระจกเงาส�าหรบัให้

ลูกค้าส่องตอนลองเสื้อผ้า ผวิขาวจดัและเส้นผมสอี่อนที่สบืทอดมาจากฝั่ง

บดิาท�าให้เธอดแูปลกแยกจากคนรอบข้างอย่างเหน็ได้ชดั แม้เธอไม่เคยรูส้กึ

ว่ารูปลกัษณ์ของตนเป็นปมด้อย แต่บางครั้งกร็ู้สกึว่ามนัชกัน�าภยัมาหาโดย

ไม่รู้ตวัอยู่บ่อยๆ เช่นกนั

‘ล ีแกนี่ขาวดจีรงิๆ นะ...’

เสยีงกระซบิแหบโหยดงัขึ้นในห้วงความคดิ ปณาลรีู้สกึเหมอืนกลิ่น

แอลกอฮอล์จากลมหายใจที่สมัผสัในระยะประชดิคนืนั้นยงัคงเหมน็ตดิจมกู

อยู่ไม่หายและน่าขยะแขยงเป็นที่สุด เพยีงแค่คดิว่าทนัททีี่กลบับ้านจะต้อง

พบเจอกับเหตุการณ์ซ�้าเดิม หญิงสาวก็รีบหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจาก

กระเป๋าสะพายไหมพรมใบเขื่องที่ประดษิฐ์เองแล้วต่อสายหาเพื่อนสนทิทนัที

“จอม คนืนี้ฉนัไปนอนบ้านแกได้ไหม”

เพยีงแค่คนปลายสายกดรบั ปณาลกีก็รอกเสยีงลงไปโดยไม่เสยีเวลา

ทกัทาย ด้วยสนทิกนัเสยีจนเคยชนิเสยีแล้ว

“ถึงไม่ขอ ฉันก็จะชวนอยู่แล้ว ใครจะปล่อยให้กลับไปอยู่กับไอ้ลุง 

บ้ากามของแกกนัเล่า” จอมใจตอบรบัทนัควนั “นี่ไอ้เจนกโ็ทร. มาหาเมื่อกี้ 

บอกให้ชวนแกกลบัมาค้างที่บ้านด้วย นี่มนัห่วงแกยิ่งกว่าฉนัอกีนะ”

“โทร. ฟ้องเรื่องฉันใช้ให้ไปซื้อกาแฟละไม่ว่า” ปณาลีหัวเราะ รู้สึก

อบอุ่นใจไม่น้อยที่ได้รูว่้าตนเองไม่ได้เผชญิปัญหาล้านแปดบนโลกใบนี้เพยีง

ล�าพงั “แล้วนี่ถงึบ้านหรอืยงั อยากกนิบะหมี่หมูแดงรอบดกึไหม เดี๋ยวซื้อ

ไปฝาก จะได้มแีรงท่องหนงัสอื”

“ถงึบ้านตั้งแต่เยน็แล้ว ไม่ต้องซื้ออะไรมานะ คุณนายแม่ท�ากบัข้าว

ไว้เผื่อแกเยอะเลย ขืนแกซื้อบะหมี่มาได้โกรธตาย เสียศักดิ์ศรีคุณนาย

ประไพหมด”

“เออ ฉนักล็มือยู่เรื่อยว่าบ้านแกเป็นร้านขายข้าวแกง” หยาดฝนเมด็

โตที่หลน่แปะลงมาบนหน้าผากเรยีกให้หญงิสาวต้องเงยหน้าขึ้นมองท้องฟา้
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ขมุกขมวัเบื้องบน “แค่นี้ก่อนนะจอม ฝนลงแล้ว ฉนัต้องรบีเกบ็ของก่อน”

ปณาลีกดตัดสาย แล้วรีบกอบเครื่องประดับแฮนด์เมดทั้งหมดลง

กล่องใส่เครื่องประดบัในคราวเดยีว จากนั้นจงึวางเทนิขึ้นไปบนกล่องเสื้อผ้า

อย่างคล่องแคล่ว...นึกแล้วก็ข�านัก ตอนสอบเข้าคณะศิลปกรรมศาสตร์ 

สาขาวชิาศลิปะการออกแบบพสัตราภรณ์ได้ใหม่ๆ เธอใฝ่ฝันว่าสกัวนัจะเป็น

ดีไซเนอร์ชื่อดังให้ได้ ไม่นึกเลยว่าสุดท้ายก็ต้องดรอปเรียน ออกมาขาย

เสื้อผ้าแนวสตรตีเพื่อหาเงนิเรยีนต่อ ทั้งที่เหลอือกีปีเดยีวกจ็ะเรยีนจบแล้ว

แต่ชวีติคนเรากม็กัมเีรื่องไม่คาดฝันเกดิขึ้นเสมอไม่ใช่หรอื ดเูรื่องของ

เธอเป็นตัวอย่าง วันหนึ่งเคยมีพ่อแม่อยู่กันพร้อมหน้า จู่ๆ ก็ถูกทิ้งให้ 

เผชญิโลกตามล�าพงัเสยีนี่...

หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมองฟ้า รู้สึกสะท้อนอยู่ในอก บางทีก็อยากรู้

เหลอืเกนิว่าสองคนที่อยู่บนนั้นคดิถงึลูกสาวคนนี้บ้างไหมหนอ...

“เอ๊ะ ท�าไมมแีค่แปดกล่อง แล้วกล่องเครื่องประดบัหายไปไหน”
ปณาลีขมวดคิ้วขณะทยอยขนกล่องข้าวของขึ้นรถกระบะคันเก่า 

คร�่าคร่าที่พ่อของเจนภพกับจอมใจมีน�้าใจให้ยืมใช้เป็นครั้งคราว เธอจ�าได้

แม่นว่ามีกล่องเสื้อผ้าทั้งหมดหกกล่อง กล่องส�าหรับใส่อุปกรณ์กระจุก-

กระจิกรวมไปถึงไม้แขวนเสื้อสองกล่อง และมีกล่องขนาดรองลงมาหน่อย

ส�าหรบัใส่เครื่องประดบัจ�าพวกต่างหู สร้อยคอและแหวนอกีหนึ่งกล่อง 

“หอื?” เจนภพชะโงกหน้าไปมองด้านหลงัรถกระบะแล้วท�าท่าเหมอืน

เพิ่งนึกอะไรออก “อ๋อ...สงสัยลืมไว้ที่แผงแน่ๆ เลย เดี๋ยวผมลงไปเอาให้ 

นะเจ๊”

“ไม่ต้องหรอก ขนกล่องพวกนี้ขึ้นรถไปเถอะ เดี๋ยวพี่ไปเอาเอง มนั

ไม่ได้หนักอะไรนักหนา” หญิงสาวพูดจบก็ออกเดินโดยไม่รอค�าตอบจาก 

อกีฝ่าย

“เฮ้ย! เจ๊ ฝนลงแล้วนา เดี๋ยวได้เปียกเป็นลูกหมาตกน�้าพอด”ี
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“พี่กระหม่อมหนาน่า หวัดไม่ถามหาแน่” ปณาลีพูดกลั้วหัวเราะ  

“ขนของให้เสรจ็นะยะ อย่าอู้เดด็ขาด ไม่งั้นจะตดัค่าแรง”

“แค่โอวลัตนิแก้วสองแก้วเรยีกว่าค่าแรงได้ด้วยเหรอเจ๊”

หญิงสาวยักไหล่แล้วออกเดินโดยไม่สนใจเสียงบ่นไล่หลังของหนุ่ม

รุ่นน้องด้วยชินเสียแล้ว เธอหลุบตามองนาฬิกาข้อมือที่ชี้บอกเวลาเกือบ 

เที่ยงคนืแล้วเลอืกเดนิลงจากอาคารจอดรถทางบนัไดหนไีฟแทนการใช้ลฟิต์

โดยสาร ตามปกติแล้วในช่วงเวลานี้บรรดาพ่อค้าแม่ขายและผู้คนที่มา 

เดนิเที่ยวตลาดนดักลางคนืมกัใช้บรกิารลฟิต์กนัจนแน่นขนดั การใช้บนัได

หนไีฟจงึรวดเรว็กว่าหลายเท่านกั

อาคารจอดรถยี่สิบชั้นของห้างสรรพสินค้ายักษ์ใหญ่ที่เป็นเจ้าของ

ตลาดกลางคืนยอดนิยมแห่งนี้ แม้ไม่สะดวกสบายส�าหรับการขนข้าวของ

เท่าใดนกัเพราะอยูห่่างจากตลาดพอสมควร แต่อตัราค่าบรกิารจอดรถถอืว่า

ค่อนข้างถูกเมื่อเทียบกับท�าเลที่ตั้งใจกลางชุมชนอีกทั้งยังเปิดไฟสว่างไสว 

มยีามรกัษาความปลอดภยัคอยเดนิตรวจตราเป็นระยะ ถงึกล้องวงจรปิดจะ

ใช้งานไม่ได้จรงิ กย็งัจดัว่าความปลอดภยัอยู่ในระดบัด.ี..

กกึ!

หญิงสาวชะงักฝีเท้าเมื่อปลายรองเท้าผ้าใบสีขาวเตะวัตถุบางอย่าง 

บนขั้นพกับนัไดชั้นหก เมื่อก้มลงมองดกูเ็หน็ว่าเป็นกญุแจและรโีมตรถยนต์

ยี่ห้อหรู และห่างออกไปไม่ไกลมเีงาร่างหนึ่งนั่งพงิผนงัอยู่ แม้ไฟสสี้มสลวั

บนเพดานจะไม่สว่างนกั แต่ยงัพอมองเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าชายคนนั้นอยู่

ในลกัษณาการอนัแปลกประหลาดยิ่ง เขานั่งเหยยีดขา ศรีษะค้อมลงต�่าใน

ขณะที่แขนทั้งสองข้างตกลงข้างล�าตัว ด้วยอารามตกใจ ปณาลีรีบปราด

เข้าไปแตะไหล่เขาแล้วเขย่าเบาๆ

“คุณคะ นี่คุณเป็นอะไร...”

เสียงของหญิงสาวกลืนหายเข้าไปในล�าคอแทบจะในบัดดล เมื่อ

สมัผสัได้ถงึของเหลวหนดืข้นบนฝ่ามอื 
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นี่มนั...เลอืด! 

ปณาลแีทบเป็นลมสิ้นสต ิยิ่งได้เหน็ว่าที่มาของหยาดเลอืดสเีข้มคล�้า

ทั้งหมดนั้นคือบาดแผลบนอกซ้ายของชายเคราะห์ร้ายด้วยแล้ว เธอก็ผงะ

ถอยกรูดไปชิดผนังอีกด้าน ดวงตาเต้นระริกอย่างตื่นตระหนกในขณะที่ 

เนื้อตวัสั่นเทาด้วยความหวาดกลวั ผูช้ายที่อยูต่รงหน้าเธอนี้ยงัตวัอุน่อยู่ แต่

แผงอกไม่ขยบัขึ้นลงบ่งชดัว่าเขา...ไม่มลีมหายใจแล้ว! คดิถงึตรงนี้หญงิสาว

กก็ระโจนพรวดหวงัจะวิ่งกลบัขึ้นไปหาเจนภพที่รออยูบ่นลานจอดรถชั้นแปด

“มนัหายไปไหนแล้ว!”

เสยีงตะโกนและเสยีงฝีเท้าหนกัๆ บนบนัไดเหนอืศรีษะท�าให้ปณาลี

ต้องเปลี่ยนเป็นวิ่งลงไปชั้นล่างแทนด้วยความเร็วราวติดปีก หัวใจของเธอ

เต้นรัวจนแทบโลดออกมาจากอก เสียงที่ได้ยินอาจเป็นเสียงของกลุ่มคน 

ที่สังหารชายคนเมื่อครู่ และหากพวกมันเห็นเธอเข้าก็อาจถูกฆ่าปิดปาก 

ก็เป็นได้ ดังนั้นเธอจ�าเป็นต้องวิ่งสุดฝีเท้า ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ห้ามหยุด

เป็นอนัขาด

“ตามมนัไป เรว็!”

ปณาลจี�าไม่ได้ว่าตนเองวิ่งลงมาถงึชั้นใต้ดนิได้อย่างไร เธอตั้งความ

หวังว่าจะพบใครสักคนและขอความช่วยเหลือได้บ้าง แต่กลับต้องผิดหวัง

เมื่อเหน็ว่าลานจอดรถนั้นโล่งเตยีน ไม่มรีถแม้แต่คนัเดยีว แถมยามรกัษา-

การณ์ตัวอ้วนที่ชอบนั่งหลับอยู่หลังเสาเป็นประจ�าก็หายไปเสียเฉยๆ ท�าให้

เธอจ�าใจต้องเลือกทางที่สองคือพุ่งตรงไปยังประตูทางออกที่อยู่ใกล้กับ 

ตลาดโต้รุ่งมากที่สุด อย่างน้อยกเ็ป็นแหล่งชุมชนมผีู้คนขวกัไขว่ เธอน่าจะ

ปลอดภยั...

ปัง! ปัง! ปัง!

เสียงปืนดังไล่มาจากด้านหลังท�าเอาปณาลีสะดุ้งสุดตัว และเผลอ 

กรีดร้องออกมาด้วยความตกใจสุดขีด กระสุนที่พุ่งผ่านหน้าไปเจาะกับเสา

คอนกรตีทางด้านซ้ายมอืบงัคบัให้หญงิสาวต้องวิ่งไปอกีด้าน
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“มนัอยู่นั่น!”

“อย่า...อย่ายงิ...ฉนัไม่รู้เรื่องอะไรเลย...”

ปณาลีพูดแทบไม่เป็นค�า เธอยกมือขึ้นกุมศีรษะในขณะที่ขาทั้งสอง

ข้างสั่นจนไม่อาจขยับได้อีกต่อไป ดวงตาคู่งามเบิกกว้างเมื่อเห็นกลุ่มคน

หน้าตาเหี้ยมเกรยีมห้าคนวิ่งกรกูนัลงมาจากบนัไดหนไีฟ ในมอืของพวกเขา

ถอืปืนกวดัแกว่งไปมาประหนึ่งนกัเลงโต 

“นงัเดก็นี่เป็นใคร ไอ้เวรที่ยงิเสี่ยไปไหนแล้ว”

“พวกเดยีวกนัหรอืเปล่า!”

“ไม่...ไม่ใช่นะ...” หญงิสาวปฏเิสธละล�่าละลกั ปากกระบอกปืนที่เลง็

มาทางเธอจากระยะไกลท�าให้หญงิสาวตวัสั่นเกนิกว่าจะควบคุมสตไิด้ 

ปัง!

กระสุนนัดหนึ่งพุ่งจากด้านหลังปณาลี แล้วเจาะเข้ากลางหน้าผาก 

ของชายที่ยนือยู่ทางซ้ายมอืล้มลงสิ้นใจในทนัท ีหญงิสาวกรดีร้องเสยีงหลง 

เป็นครั้งแรกในชวีติที่เธอเหน็คนถูกยงิต่อหน้าต่อตาเช่นนี้

“มนัอยู่นั่น!”

ปณาลีหูอื้อตาลาย รู้สึกเหมือนตนเองก�าลังจะต้องตายในอีกไม่กี่

วนิาทข้ีางหน้า เมื่อเหน็กลุ่มชายฉกรรจ์ที่ยงัเหลอืรอดอยูห่นัปากกระบอกปืน

มาทางเธออย่างพร้อมเพรยีงกนั แต่ชั่วเสี้ยววนิาททีี่คดิว่าชวีติของตนก�าลงั

จะจบลง สิ่งที่พวกเขาเรยีกว่า ‘มนั’ กก็ระโจนขึ้นมาขวางหนา้เธอเอาไวด้้วย

ความเรว็เหนอืมนุษย์

ปัง! ปัง! ปัง!

เสยีงปืนดงัรวัตดิๆ กนัหลายนดัท�าให้ปณาลต้ีองหลบัตาป๋ี จงึไม่เหน็

ว่ากระสนุเหล่านั้นพุง่เข้าเจาะร่างใหญ่โตผดิมนษุย์มนาครบทุกนดั ทว่าเพยีงครู่ 

ก็ถูกดันออกมาทางบาดแผลและร่วงกราวลงสู่พื้น ก่อนที่แผลจะสมานตัว 

อย่างรวดเร็ว เหลือไว้เพียงคราบเลือดสีแดงคล�้าติดบนเสื้อยืดสีเขียวขี้ม้า

ของเขาเท่านั้น
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“นี่...นี่มนั...มนัไม่ใช่คน...มนัเป็นปีศาจ!”

‘ปีศาจ’ ยงัคงตหีน้านิ่งไร้ความรูส้กึ มมุปากซ้ายกระตุกขึ้นนดิๆ มอง

ดูเกือบคล้ายรอยยิ้มทว่าชืดชากว่ามาก เขายกปืนในมือขึ้นลั่นไกเข้ากลาง

แสกหน้าของชายอีกสองคนอย่างแม่นย�าราวจับวาง ส่งผลให้คนที่เหลือ

ตอบโต้ด้วยการรวักระสุนใส่เขาอย่างบ้าคลั่ง

“มานี่!” 

ชายหนุม่ปรศินาคว้าข้อมอืของปณาลเีอาไว้แล้วกระชากให้ออกวิ่งไป

ยงัประตทูางออก หญงิสาวมองแผ่นหลงักว้างที่อยูเ่บื้องหนา้ด้วยความรูส้กึ

สบัสนระคนหวาดกลวั รูส้กึประหนึ่งเซลล์สมองตายไปแล้วจนไม่ยอมสั่งการ

ใดๆ ทั้งสิ้น สิ่งเดยีวที่ท�าให้ระลกึว่าตนยงัมชีวีติอยูก่ค็อืเส้นผมหยกัศกยาว

เคลียไหล่ของผู้ชายเจ้าของมือใหญ่โตที่ก�าอยู่รอบข้อมือของเธอเท่านั้น 

เส้นผมของเขาสะบัดไหวไปตามจังหวะการวิ่งราวกับเริงระบ�า สีด�าขลับดุจ

ราตรีกาลนั้นกลมกลืนไปกับความมืดของทางเดินที่หลอดไฟติดๆ ดับๆ 

อย่างน่าประหลาด เธอมัวแต่มองมันโบกสะบัดจนแทบไม่ใส่ใจว่าสายฝน 

ที่โปรยปรายลงมาจากท้องฟ้าเบื้องบนจะท�าให้เปียกปอนเพยีงไหน

เธอควร...หวาดกลวัที่สุดในชวีติไม่ใช่หรอื

เธอควร...หวั่นใจว่าเขาจะลั่นไกปืนในมอือกีข้างเข้ากลางแสกหน้าเธอ 

เหมอืนที่ท�ากบัผู้ชายกลุ่มเมื่อครู่สิ

แต่ไม่รู้ท�าไม...เธอถงึรู้สกึว่าอยู่กบัเขาแล้ว...เธอจะปลอดภยั...

ทกุความคดิสะดดุลงแต่เพยีงเท่านั้นเมื่อชายหนุ่มกระชากแขนปณาลี 

เต็มแรงจนเธอต้องนิ่วหน้าด้วยความเจ็บปวด เขาพาเธอวิ่งออกจากประตู

ตรงไปยงัตลาดโต้รุง่ในเขตชมุชนที่อยูห่่างออกไปเกอืบสองร้อยเมตรโดยไม่

แม้แต่จะหอบหายใจสักนิด ที่จริง...ไม่มีแม้แต่เหงื่อให้เห็นสักหยดด้วยซ�้า 

แต่ก่อนที่จะถงึตลาดเขากลบัดงึเธอให้หลบเข้าไปในตรอกเลก็ๆ ข้างตกึแถว

แล้วใช้ร่างใหญ่โตของตนก�าบงัเธอเอาไว้

ปณาลตีวัสั่น รูส้กึเหมอืนโลกทั้งใบก�าลงัพลกิคว�่าคะม�าหงาย ก�าแพง
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ตึกที่แนบอยู่กับแผ่นหลังเย็นเฉียบจับขั้วหัวใจ แต่เนื้อตัวด้านหน้าที่สนิท

แนบอยูก่บักายสงูใหญ่กลบัร้อนระอุปานถูกนาบด้วยเหลก็เผาไฟ หญงิสาว

รวบรวมความกล้าเงยหน้าขึ้นมองชายหนุ่ม ก่อนจะตัวแข็งทื่อเมื่อพบว่า

ดวงตาคมกริบของเขาก็ก�าลังจับจ้องเธออยู่เช่นกัน ดวงตา...สีเขียวเข้มลึก

เหมอืนมรกตที่ท�าให้หวัใจของเธอเต้นผดิจงัหวะ 

“คะ...คะ...คุณ...”

เอ่ยได้เพยีงเท่านั้น เขากต็ะปบรมิฝีปากของเธอแล้วส่ายหน้าเป็นเชงิ

บอกไม่ให้พดู แสงไฟสลวัรางถกูสายฝนพรางเอาไว้บางส่วน แต่กระนั้นกย็งั

พอมองเห็นสิ่งรอบกายรางๆ โดยเฉพาะ...เขา...ผู้ชายคนนี้สูงจนน่าตกใจ 

กล้ามเนื้อบนกายของเขาแข็งเกร็งประหนึ่งหลอมจากเหล็กกล้า โครงหน้า

ของเขาดูแปลกตา เห็นแวบแรกก็รู้ว่าไม่ใช่คนไทย แต่ก็ไม่เหมือนชาว 

ตะวนัตกด้วยเช่นกนั เขามโีหนกแก้มและคางสวยได้รูป ทว่าดูกร้าวกระด้าง

ดุดนัเกนิกว่าจะเรยีกว่าหนุ่มรูปงามตามขนบนยิมได้ 

“มนัต้องไปทางนั้นแน่”

เสียงพูดและเสียงฝีเท้ากระทบพื้นถนนที่เฉอะแฉะเจิ่งนองไปด้วย 

น�้าฝนท�าให้หญิงสาวต้องรีบหลับตาทันควัน ความกลัวระคนสับสนพุ่งเข้า 

เกาะกุมหวัใจอกีครั้ง ในสมองเตม็ไปด้วยค�าถามนบัร้อยนบัพนัที่ผุดขึ้นมา

ไม่ขาดสาย 

นี่คอื...เหตุการณ์ที่เกดิขึ้นจรงิหรอืเธอก�าลงัฝันอยู่กนัหนอ...

เขาเป็นใคร แล้วบาดหมางอะไรกบัคนพวกนั้นจนถงึกบัต้องฆ่าแกง

กนัแบบนี้ด้วย...

“ปลอดภยัแล้ว”

เสียงทุ้มลึกดังขึ้นพร้อมๆ กับที่แรงกดจากฝ่ามือใหญ่บนริมฝีปาก

ค่อยๆ คลายออก ปณาลลีมืตาขึ้นช้าๆ แล้วพบว่าชายหนุ่มเจ้าของดวงตา

คมกล้าดุจนัยน์ตาเหยี่ยวอันตรธานไปอย่างไร้ร่องรอยเหมือนตอนที่เขา

ปรากฏกาย เหลอืเพยีงกลิ่นคาวเลอืดผสมกลิ่นบุหรี่อ่อนๆ ที่เป็นหลกัฐาน
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ว่าเขามตีวัตนจรงิๆ ไม่ได้เป็นเพยีงจนิตนาการเลื่อนเปื้อนของเธอ 

หญงิสาวรดูตวัลงนั่งกบัพื้นอย่างสิ้นเรี่ยวแรง เธอยกสองแขนขึ้นกอด

ตนเองเอาไว้แน่นเพื่อหยดุอาการสั่นสะท้านที่ไม่รูว่้าเกดิจากความหวาดกลวั

หรอืจากเขาคนนั้นมากกว่ากนั

เขา...ผู้เป็นเหมอืนวายุ สายลมอนัไม่รู้ที่มา และไม่รู้ว่าจะพดัผ่านมา

ให้พบพานอกีหรอืไม่...



สายมากแล้ว แต่ปณาลยีงัคงนอนลมืตาโพลงอยู่บนที่นอน เธอ
ไม่แน่ใจนักว่าภาพที่ผุดขึ้นมาในสมองยามนี้เป็นความฝันเลื่อนเปื้อนหรือ

เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกันแน่ รายละเอียดของทุกเหตุการณ์นั้นเลือนราง

เหมอืนเป็นภาพที่จมอยู่ในหมอกหนาทบึ สิ่งที่ตดิตรงึแนบแน่นอยู่ในความ

ทรงจ�ามีเพียง...ดวงตาสีเขียวดุจมรกตน�้างาม และกลิ่นบุหรี่ผสมกลิ่น 

คาวเลอืดอ่อนๆ เท่านั้น

“ตื่นแล้วเหรอล”ี 

ประตูห้องนอนเปิดออก พร้อมกบัจอมใจ หญงิสาวร่างบางระหงใน

ชุดเสื้อยืดกางเกงขาสั้นเดินตรงมายืนข้างเตียง ใบหน้าพิมพ์เดียวกันกับ 

เจนภพผู้เป็นน้องชายฉายชัดถึงความห่วงใยล้นปรี่ขณะก้มลงมองเพื่อนรัก 

เธอแตะหลงัมอืบนหน้าผากมนของปณาลอียู่ครู่หนึ่ง แล้วระบายลมหายใจ

ยาวอย่างโล่งอก “ไข้ลดแล้วนี่ ดจีงั”

“ไข้? ฉนัเป็นไข้เหรอ”

ปณาลกีะพรบิตาปรบิๆ อย่างไม่เข้าใจ ดวงตาของเธอเลื่อนลอยคล้าย

กระสุนนัดที่ ๒
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ยงัจมอยู่ในห้วงฝัน ศรีษะของเธอหนกัอึ้งเกนิกว่าจะประมวลผลใดๆ ได้ 

“ก็เออน่ะสิ ตากฝนจนเปียกม่อล่อกม่อแล่กเป็นลูกหมาตกน�้า 

ขนาดนั้น จะไม่เป็นไข้ได้ยงัไงกนัเล่า” จอมใจส่ายหน้าอย่างระอาใจ “เมื่อคนื

ไอ้เจนวิ่งพล่านตามหาแกจนถึงตีสาม นี่ถ้าแกไม่เดินตุปัดตุเป๋กลับมาบ้าน 

ไอ้เจนมนัคงไปร้องไห้คร�่าครวญแจ้งความที่สถานตี�ารวจแล้ว”

“บ้านแก? นี่ฉนัอยู่บ้านแกเหรอจอม”

ปณาลีกวาดตามองไปรอบๆ ตัวก็เห็นว่าตนเองอยู่ในห้องนอนของ

จอมใจจรงิๆ เสยีด้วย...เธอกบัจอมใจเป็นเพื่อนกนัมาตั้งแต่เดก็ๆ วิ่งนอก

ออกในบ้านของกันและกันจนทะลุปรุโปร่ง ยิ่งช่วงหลังเธอมาอาศัยค้าง 

อ้างแรมที่นี่บ่อยๆ จึงจ�ารายละเอียดในห้องนอนบนชั้นสามของตึกแถว 

หน้าตลาดได้อย่างแม่นย�า

“ไอ้บ๊อง ก็บ้านฉันน่ะสิ พูดแปลกๆ” จอมใจระบายลมหายใจยาว

พลางทิ้งตวัลงนั่งบนขอบฟกูข้างหญงิสาว “ถามจรงิๆ เถอะ เกดิอะไรขึ้นกบั

แกกนัแน่ ไอ้เจนบอกว่าจู่ๆ แกกห็ายตวัไปเสยีเฉยๆ ตดิต่อกไ็ม่ได้ รู้ไหม

ว่าเมื่อคืนมีเหตุยิงกันในลานจอดรถนั่นละ ไอ้เจนมันกลัวแทบบ้าว่าแกจะ 

ถูกลูกหลง”

ตอนที่เห็นเพื่อนสาวเดินโผเผมาหยุดยืนที่ถนนหน้าบ้านแล้วล้มลง

หมดสต ิ จอมใจกร็้องตะโกนเสยีงดังให้บิดากบัมารดามาช่วยกันอุ้มปณาลี

เข้าไปในบ้าน ดีเท่าใดแล้วที่เธอมองลงมาจากหน้าต่างชั้นบนแล้วเห็นเข้า

พอด ีไม่อย่างนั้นแม่เพื่อนคนสวยได้ถูกรถทบัจนบี้แบนตดิถนนแน่ๆ

“ฉัน...” ที่จริงปณาลีจ�าไม่ได้ด้วยซ�้าว่ากลับมาที่บ้านของจอมใจได้

อย่างไร “เดี๋ยวนะ...แกบอกว่า...ยงิกนั...ยงิกนังั้นเหรอ”

หญิงสาวยันตัวขึ้นนั่งอย่างทุลักทุเล สับสนจนแทบจับต้นชนปลาย 

ไม่ถูก ดวงตาคมซึ้งเต้นระรกิเมื่อจู่ๆ ภาพอนัเลอืนรางในห้วงความคดิเริ่ม

ชัดขึ้นทีละน้อย...ภาพการต่อสู้นองเลือดท่ามกลางเสียงกระสุนและเสียง

ตะโกนโหวกเหวกฟังแทบไม่ได้ศพัท์ 
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“อื้อ” จอมใจขมวดคิ้วเมื่อเหน็ท่าทางแปลกๆ ของเพื่อน “เป็นข่าวใหญ่ 

น่าดเูชยีวละ เจ้าพ่ออสงัหารมิทรพัย์ชื่อดงัพาอหีนไูปดหูนงัรอบดกึ แลว้ถกู 

คู่อริยิงตายคาบันไดหนีไฟ พวกลูกน้องที่ตามอารักขาก็เลยเปิดฉากไล่ยิง 

อีกฝ่ายกลางลานจอดรถชั้นใต้ดินเลยนะ ตายกันหลายศพอยู่ จนป่านนี้

ต�ารวจยงัระบุไม่ได้เลยว่าคนที่ตายเป็นฝ่ายไหนบ้าง”

ภาพชายเคราะห์ร้ายที่นั่งพิงผนังบันไดหนีไฟนั้นผุดขึ้นมาในสมอง

ของปณาลอีกีครา 

‘มานี่!’

เสียงทุ ้มลึกที่ดังขึ้นในโสตประสาทเรียกให้ปณาลีต้องยกข้อมือ 

ของตนขึ้นมอง ก่อนจะตวัสั่นเทาขึ้นมาอย่างสดุจะห้ามได้ ผวิรอบๆ นั้นขึ้น

รอยช�้าเป็นจ�้า เหน็ได้ชดัว่าถูกใครบางคนบบีแน่นอย่างไม่ปราน.ี..ใครบางคน

ที่มมีอืใหญ่โตเสยีจนน่าตกใจ

นี่หมายความว่า...เหตุการณ์ทั้งหมด...เป็นเรื่องจรงิ!

“ล ี แกเป็นอะไรไป อย่านิ่งแบบนี้ส ิฉนักลวันะ” จอมใจรวบมอือนั

สั่นระริกของหญิงสาวไว้แน่นอย่างพยายามเรียกสติ ดวงตาหลุบลงมอง 

รอยช�้าบนข้อมอืของอกีฝ่ายอย่างเป็นกงัวล “มใีคร...รงัแกหรอืท�าร้ายแกอกี

หรอืเปล่า หรอืว่าไอ้ธ�ารงลุงแกมนัเมาเลยตามมาหาเรื่องแกที่ร้านอกี”

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่เธอเห็นรอยฟกช�้าหรือบาดแผลตามร่างกายของ

เพื่อน สมยัเรยีนชั้นประถม ปณาลมีกัไปโรงเรยีนพร้อมรอยช�้าใหม่ๆ ไม่ซ�้า

ที่แทบทกุวนั จนครปูระจ�าชั้นต้องเรยีกผูป้กครองมาพบเพื่อสอบถาม เรยีก

มาครั้งหนึ่งรอยช�้าก็จะหายไปราวสัปดาห์ก่อนจะเพิ่มใหม่อีก ทุกคนจึงพอ

เดาได้ว่าน่าจะเป็นฝีมือคนในครอบครัวนั่นเอง และเมื่อขึ้นชื่อว่าเรื่องใน

ครอบครวักไ็ม่มคีรคูนไหนกล้ายื่นมอืเข้าไปวุ่นวายมากจนเกนิงาม ปณาลจีงึ

มชีวีติในวยัเดก็แบบครึ่งคนครึ่งกะท้อน ถูกทุบจนน่วมไปทั้งตวั เดชะบุญ

ว่าพ่อกับแม่ของจอมใจขู่ธ�ารงและดารณี ลุงกับป้าของหญิงสาวว่าหากไม่

ลดละเลิกพฤติกรรมท�าร้ายร่างกายหลานสาว จะไปแจ้งความจับเสียเลย 
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สองคนนั้นจงึยอมรามอืบ้าง

“ปละ...เปล่า...” ปณาลสี่ายศรีษะ ดวงหน้าซดีเผอืดราวกบักระดาษ 

“ฉนั...ฉนัเหน็เรื่องเมื่อคนื...”

“เรื่องเมื่อคนื?”

“ก.็..กเ็รื่องที่คนยงิกนัไง” หญงิสาวเอ่ยเสยีงแหบแห้ง “ฉนั...ฉนัอยู่

ในเหตุการณ์ด้วย...”

“หา...” จอมใจเบกิตากว้าง “อย่าล้อเล่นน่าล ีมนัไม่ตลกนะ!”

“ไม่ได้ล้อเล่น ฉนัเหน็จรงิๆ แล้วฉนั...กค็ดิว่าฉนั...เหน็หน้าคนร้าย

ด้วย...” ปณาลตีวัสั่น เธอบบีมอืเพื่อนแน่นเข้า “นี่ฉนั...ฉนัควรท�ายงัไงด ีฉนั

ควรไปหาต�ารวจไหม ไปบอกเขาว่าฉนัรู้เหน็อะไรบ้าง”

“นี่แกจะบอกว่าแกเหน็ว่าใครยงิเสี่ยคนนั้นตายงั้นเหรอ”

จอมใจย่อฉายาเจ้าพ่ออสงัหารมิทรพัย์เหลอืแค่เสี่ยเพื่อให้พดูสะดวก

ปากขึ้น 

“ไม่...ตอนที่ฉันเจอเขา...เขาก็...ตายแล้ว...” ปณาลีส่ายหน้าช้าๆ 

ดวงตาฉายแววครุ่นคดิระคนหวาดกลวั “แต่ฉนัเหน็เหตุการณ์ที่คนยงิสู้กนั

นะ...ต�ารวจอาจต้องการพยาน...”

“อย่าแม้แต่จะคดิเชยีวแม่พลเมอืงด ี แกไม่รู้ด้วยซ�้าว่าเสี่ยนั่นมเีรื่อง

บาดหมางกับใครถึงถูกยิงระยะเผาขนขนาดนั้น ถ้าแกออกตัวเป็นพยาน 

รู้เหน็แล้วถูกคนที่มเีรื่องกบัเสี่ยคนนั้นสั่งเกบ็จะท�ายงัไง”

“แต่...แต่มันมีคนตายนะแก ฉัน...ฉันไม่ควรนิ่งดูดายหรือเปล่า...” 

ปณาลีพูดอ้อมแอ้มไม่เต็มเสียง ยอมรับว่าเมื่อคิดตามที่จอมใจพูดแล้ว  

ใจหนึ่งก็เริ่มกลัวขึ้นมาบ้างเหมือนกัน ส่วนอีกใจ...ก็ไพล่นึกไปถึงดวงตา 

สีเขียวของชายหนุ่มผู้มีพระคุณในความทรงจ�า ถ้าเธอปริปากพูด...เขาจะ

พลอยเดอืดร้อนไปด้วยหรอืเปล่า...

“ท�าอย่างกบัตอนนี้ชวีติแกยงัมเีรื่องวุ่นวายไม่พออย่างนั้นละ รอดตาย

มาได้นี่ก็ถือว่าบุญมากแล้ว ไม่ต้องหาเรื่องใส่ตัวเลยนะไอ้ลี อยู่เฉยๆ ให้
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ต�ารวจสบืหาคนร้ายกนัเองดกีว่า ต�ารวจไทยถ้าคดิจะท�างานท�าการกนัจรงิๆ 

จงัๆ ละก ็เก่งไม่แพ้ชาตไิหนในโลกนั่นละ”

จอมใจขึงตาดุ ปณาลีที่เธอรู้จักมาเกือบตลอดชีวิตเป็นคนรักความ

ถูกต้อง ไม่ชอบเห็นใครถูกรังแก จึงชอบยื่นมือเข้าไปช่วยเหลือจนตนเอง

ต้องเดอืดร้อนอยู่บ่อยครั้ง แต่กลบัไม่ค่อยกล้ายนืหยดัสูย้ามถกูญาตพิี่น้อง

ของตนรงัแกเสยีนี่ ขดัใจชะมดั!

“ฉันไม่ได้รอดมาเอง...มีคนช่วยฉันเอาไว้ต่างหาก...” ปณาลีพึมพ�า

เสยีงแผ่ว เธอแตะปลายนิ้วลงบนรมิฝีปากอย่างลมืตวั น่าแปลกที่เธอรู้สกึ

เหมอืนสมัผสัจากฝ่ามอืแขง็กระด้างของเขาคนนั้นยงัประทบัอยูไ่ม่เลอืนหาย 

...สมัผสัที่ทิ้งไอร้อนระอุไว้เหมอืนถูกนาบด้วยถ่านร้อนจดั

‘ปลอดภยัแล้ว...’

เสยีงของเขาดงัแว่วอยูใ่นสมอง เธอไม่รูว่้าเพราะเหตใุดเขาจงึช่วยเธอ

เอาไว้ ไม่รู้ด้วยซ�้าว่าท�าไมจึงรู้สึกไว้ใจเขาและเชื่อว่าตนจะปลอดภัยตามที่ 

เขาบอก

“มีคนช่วย? ใคร?” จอมใจท�าตาโต รีบขยับเข้าไปใกล้ปณาลีอย่าง

กระตอืรอืร้น “นี่แกมพีระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยด้วยเหรอเนี่ย”

“ฉนั...ฉนัไม่รู้จกัเขาหรอก” ปณาลสี่ายศรีษะเนอืยๆ พษิไข้ที่ยงัหลง

เหลอือยู่ท�าให้เธอรู้สกึปวดขมบัตุบๆ “แล้ว...ฉนักไ็ม่รู้จะเรยีกเขาว่าเจ้าชาย

ขี่ม้าขาวได้หรอืเปล่า เพราะ...เขาเองก.็..มปีืนด้วยเหมอืนกนั...”

“หา! มปีืน!”

“อือ...” หญิงสาวพยักหน้า เตรียมใจไว้แล้วว่าเพื่อนสาวจะต้อง

โวยวายเสยีงดงัสนั่นหวั่นไหวเช่นนี้ “เขา...เอ่อ...ยงิ...ยงิคนอกีกลุม่แล้วช่วย

ฉนัเอาไว้”

“หา!” ครั้งนี้จอมใจร้องเสียงแหลมกว่าเดิม “งั้น...ที่...ที่แกบอกว่า 

เหน็หน้าคนร้ายนี่หมายถงึคนที่ช่วยแกงั้นเหรอ โอย ตายๆๆ!”

“ฉนั...กไ็ม่แน่ใจอกีนั่นละว่าจะเรยีกเขาว่าคนร้ายได้หรอืเปล่า ทกุอย่าง
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มนัเกดิขึ้นเรว็มากจนฉนัตั้งตวัไม่ทนั รูแ้ค่...เขาคงไม่ใช่ฝ่ายเดยีวกนักบัพวก

ที่ยงิใส่ฉนัแน่...” 

ปณาลีหลุบตาลง ภาพเหตุการณ์อันสับสนวุ่นวายผุดขึ้นมาในห้วง

ความคดิเป็นระยะ

“เดี๋ยวนะ...” จอมใจท�าท่าเหมอืนเพิ่งนกึอะไรขึ้นมาได้ “แกบอกว่าแก

เหน็หน้าคนร้าย แล้ว...แล้วพวกนั้นเหน็หน้าแกหรอืเปล่าล”ี

“กค็งเหน็ ฉนัยงัเหน็หน้าพวกเขาเลยนี่” หญงิสาวเข้าใจความนยัของ

สิ่งที่เพื่อนพูดในทนัท ี

“โอ๊ย! ฉนัอยากจะบ้าตาย ถ้าพวกมนัตามมาเกบ็แกจะท�ายงัไงกนัดี

ล่ะเนี่ย”

“ฉนัคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง” 

ปณาลีหัวเราะเสียงแห้ง ในขณะที่คนฟังกลอกตามองเพดานแล้ว 

ท�าหน้าเหมอืนโลกจะถล่ม

“แล้วแกเคยโชคดีเหมือนชาวบ้านชาวช่องด้วยหรือไงยะ” จอมใจ

อยากทึ้งผมตนเองแก้เครียดยิ่งนัก “ฉันขอใช้สิทธิ์ความเป็นเพื่อนห้ามแก 

ไปขายของที่ร้านสกัพกั อย่างน้อยกจ็นกว่าต�ารวจจะจบัพวกคนร้ายได้”

“ท�าอย่างนั้นได้ที่ไหนกนัเล่า แกกร็ูน้ี่ว่ากว่าฉนัจะรวบรวมเงนิมาเปิด

ร้านได้ เลอืดตาแทบกระเดน็ ถ้าฉนัหยดุขายไปเฉยๆ จะหาเงนิที่ไหนมาจ่าย

ค่าเช่าร้าน”

“กเ็อาเงนิที่ยายดาหวนัไง เกบ็ค่าลขิสทิธิ์เสยีเลย ไหนๆ กข็โมยงาน

ออกแบบของแกไปหากนิจนได้ดบิได้ด ีได้ท�างานกบับรษิทัใหญ่โตแล้วนี่”

“แกกับเจนนี่สมกับเป็นพี่น้องกันจริงๆ ท�าไมถึงชอบพูดเรื่องพี่หวัน

กนันกันะ เรื่องกผ่็านมาตั้งนานแล้ว อย่าพดูถงึมนัอกีเลยจะดกีว่า” ปณาล ี

ถอนใจ มือเรียวขยุ้มผ้าห่มบนตักแน่นเข้าโดยไม่รู้ตัว “อีกอย่างนะ เราก ็

ไม่มหีลกัฐานอะไรไปปรกัปร�าพี่หวนัว่าเขาขโมยแบบจากสมุดสเกต็ช์ของฉนั 

เสยีหน่อย คดิๆ ดูแล้ว ที่มนัคล้ายกนักอ็าจจะเป็นแค่เรื่องบงัเอญิกไ็ด้”
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“เหมือนอย่างกับถ่ายส�าเนาเอกสารขนาดนั้นเรียกว่าคล้ายไม่ได้ 

หรอกย่ะ ลอกแกมาทั้งดุ้นชดัๆ” จอมใจท�าหน้าเบ้ “ฉนัเหน็แกสเกต็ช์แบบ

เสื้อพวกนั้นส่งอาจารย์กบัตา ยายพี่หวนัของแกกลบัมาจากอติาลหีลงัจากนั้น

ตั้งหลายเดอืน คดิๆ แล้วกแ็ค้นใจจรงิๆ ไปเรยีนออกแบบเสื้อผ้าที่อติาลกี็

ใช้เงินของแก กลบัมาก็ยังขโมยแบบเสื้อแกไปประกวดจนได้งานได้การท�า 

หน้าด้านกว่านี้ไม่มอีกีแล้ว”

“พี่หวันมีงานมีการท�าก็ดีแล้วไม่ใช่เหรอ จะได้ไม่ต้องมาเอาเงินฉัน

อกี”

ปณาลไีม่ค่อยชอบเอ่ยถงึญาตผิู้พี่ของตนเท่าใดนกั ที่จรงิเธอมญีาติ

เหลอืให้เอ่ยถงึเพยีงแค่ลงุกบัป้าและดาหวนัเท่านั้น แต่บางครั้งกไ็ม่รู้เหมอืน

กนัว่าสมควรนบัญาตกิบัคนพวกนั้นดหีรอืไม่ กพ็วกเขาไม่เคยคดิว่าเธอเป็น

ลูกหลานเลยไม่ใช่หรอื

“พูดอย่างกับเหลือเงินให้ยายคนหัวสูงนั่นถลุงอีกอย่างนั้นละ ถ้า 

ไม่เพราะยายนั่นเอาเงินที่พ่อกับแม่แกเก็บหอมรอมริบไว้เป็นทุนการศึกษา

ของแกไปผลาญจนหมด แกก็คงไม่ต้องดรอปเรียนกลางคันมานั่งหาเงิน

เรยีนต่องกๆ อย่างนี้หรอก”

บิดาและมารดาผู้ล่วงลับของปณาลีมาจากตระกูลของผู้ดีมีเงินทั้งคู่ 

แม้จะไม่ได้ร�่ารวยชนิดมีเงินถุงเงินถังเป็นร้อยล้านพันล้าน แต่ก็มีเงินเก็บ

ก้อนโตไว้ให้ลกูสาวเรยีนจนจบโดยไม่ต้องหยบิยมืหรอืขอทนุการศกึษาใดๆ 

จนจบระดับปริญญาเอกได้สบายๆ หากไม่เพราะเสียชีวิตไปด้วยอุบัติเหตุ

อันไม่คาดฝัน ปณาลีคงไม่ต้องระหกระเหินไปอยู่กับลุงกับป้าใจยักษ์ผู้ซึ่ง

เมื่อธรุกจิอนัเฟ่ืองฟขูองตนล่มสลายกใ็ช้สทิธิ์ความเป็นผูป้กครองเข้าถลงุเงนิ

ของหลานแท้ๆ จนไม่เหลอืแม้แต่แดงเดยีวเช่นนี้

ที่น่าเจ็บใจที่สุดคือ...ลุงกับป้าของปณาลีใช้ทุนการศึกษาของปณาลี 

โดยไม่บอกเจ้าของแม้แต่ค�าเดียว อ้างแต่เรื่องความกตัญญู บุญคุณต้อง

ทดแทน แต่มหีนี้ดนัไม่ช�าระเสยีนี่ จอมใจยงัจ�าวนัที่ปณาลร้ีองไห้เหมอืนฟ้า
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ถล่มดนิทลายได้ตดิตา จู่ๆ กเ็หมอืนถูกบงัคบัให้ต้องเลกิเรยีนทั้งที่มคีวาม

สามารถระดบัแถวหน้าของคณะแท้ๆ 

“กเ็พราะแบบนี้ฉนัถงึหยุดขายของไม่ได้ไง”

ปณาลีฝืนยิ้ม ใช่ว่าเธอไม่รู้สึกขมขื่นใจเรื่องที่ต้องดรอปเรียนเพื่อ

หาเงนิมาจ่ายค่าเทอมทั้งที่ก�าลงัจะเรยีนจบอยูแ่ล้ว เพยีงแต่การฟมูฟายและ

ร้องไห้คร�่าครวญไม่ช่วยแก้ปัญหาใดๆ ทางเลอืกเดยีวที่มคีอืพุง่เข้าชนปัญหา

และหาทางแก้ไขอย่างมสีตทิี่สุดเท่าที่จะท�าได้ 

“ฉนัไม่ได้บอกให้หยุดขายของ แต่ให้ไอ้เจนกบัไอก้้องไปขายแทนจะ

ดีกว่า ส่วนแกก็นับเงินแล้วก็นั่งท�าชุดเพิ่มไป ไม่ต้องไปโผล่หน้าแถวนั้น 

สกัพกัจะดทีี่สุด” 

จอมใจระบายลมหายใจยาวแทบหมดปอด สงสารเพื่อนจบัใจ หาก

เธอมีเงินถุงเงินถังคงพอช่วยเหลือเรื่องการเงินได้บ้าง แต่เธอก็เป็นเพียง

ลูกสาวร้านขายข้าวแกงเลก็ๆ ไม่ได้ร�่ารวยอะไร จงึหยบิยื่นความช่วยเหลอื

ให้ได้เพยีงเท่านี้ 

“ไอ้เจนกับไอ้ก้องน่ะตัวไล่ลูกค้าเลยนะ ถ้าให้สองคนนั้นไปขาย 

รับรองว่าลูกค้าประจ�าหายหมดพอดี แกก็น่าจะรู้ว่าเวลาสองคนนั้นอยู่ 

ด้วยกนัท�าร้านฉนัวุ่นวายแค่ไหน” 

แค่เจนภพมายนืท�าหน้าบึ้งเฝ้าร้านคนเดยีว ลกูค้ายงัไม่ค่อยอยากเข้า 

หากมีเพื่อนสนิทของเขาที่ชอบตีหน้ามึนไม่รับแขกไปเสริมทัพอีกคน ดูท่า

เธอคงต้องม้วนเสื่อปิดร้านเป็นการถาวรแน่ 

ก้องหล้าเป็นลกูชายหวัแก้วหวัแหวนของแม่ค้าขายพวงมาลยัเจ้าใหญ่

ของปากคลองตลาด แม้จะเป็นคนหัวช้า เรียนไม่เก่งและชอบเที่ยวเตร่ 

ไม่เป็นโล้เป็นพายเท่าใดนกั แต่เขากน็บัเป็นคนจติใจด ีช่างเป็นห่วงเป็นใย

คนรอบข้างอยู่เสมอ ทว่าข้อเสียข้อใหญ่ของเขาก็คือ ‘ปาก’ ก้องหล้านั้น 

ปากคอเราะรายตะเภาเดยีวกนักบัเจนภพนั่นละ ฉะนั้นยามที่ทั้งคูอ่ยูด้่วยกนั

ทีไร เป็นได้เปิดศึกฉะกับดุจเดือนที่เปิดร้านอยู่ฝั่งตรงข้ามจนลูกค้าพากัน 
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ไม่กล้าเข้ามาซื้อสนิค้าทุกครั้งไป

“แหม...แกไม่ไปขายเอง พวกลูกค้าหนุ่มๆ กไ็ม่ไปซื้อหรอกย่ะ แต่ 

ลูกค้าสาวๆ ที่เป็นทาร์เกตของเสื้อผ้าแกจะมารุมทึ้งกนัตรมึ”

“รุมทึ้งพ่อค้าน่ะส”ิ หญงิสาวยิ้มแห้ง 

เจนภพเป็นหนุ่มน้อยหน้าตาด ีก้องหล้าเองกเ็ช่นกนั ถงึจะสูงชะลูด

และชอบไว้ผมยาวฟูฟ่องล่องลอยตามแบบนักร้องมาดเซอร์ในดวงใจ แต่

หนุ่มเชื้อสายจีนผู้นี้ก็มีใบหน้าน่ารักน่าเอ็นดูไม่แพ้เพื่อนรักเลยสักนิด จึง

ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดที่สาวๆ จะพากนัชม้ายชายตาให้พวกเขาอยูเ่สมอ

‘ทึ้งให้ตาย ไอ้เจนมนักไ็ม่สนร้อก...’ 

จอมใจส่ายหน้าอย่างระอาใจ ท�าไมเธอจะดูไม่ออกว่าน้องชายตัวดี

รู้สึกอย่างไรกับเพื่อนสนิทของเธอ และยังรู้อีกด้วยว่าเป็นไปไม่ได้ ปณาลี

ไม่มทีางรู้สกึอะไรกบัไอ้ตวัแสบมากไปกว่าเป็นเพยีงน้องชายคนหนึ่งแน่ๆ

“จะยงัไงกช่็าง แกห้ามไปขายของเดด็ขาด ฉนัไม่อยากให้แกต้องเสี่ยง

อันตรายมากไปกว่านี้ ฉะนั้นโทร. ไปบอกไอ้เจนเลยว่าเย็นนี้ให้ไอ้ก้องมา 

ขับรถเอาของไปเปิดร้านให้ มันออกไปหาไอ้ก้องพอดีจะได้ไม่ต้องเสียเงิน

โทร. หลายรอบ”

จอมใจคิดสะระตะแล้วจึงตัดสินใจเองเสร็จสรรพ แม้เจนภพจะขับ

รถกระบะได้อย่างคล่องแคล่ว แต่เขาก็ยังไม่มีใบขับขี่ จึงจ�าเป็นต้องให ้

ก้องหล้าที่อายุมากกว่าหนึ่งปีและสอบใบขับขี่ผ่านแล้วนั่งไปเป็นเพื่อนด้วย

เป็นการดทีี่สุด 

“แต่...”

“ไม่มแีต่อะไรทั้งนั้น ตอนนี้แกยงัไม่สร่างไข้ด ียงัไงกไ็ปขายของไม่ได้

อยู่แล้ว” หญงิสาวจอมห้าวประจ�าคณะวศิวกรรมศาสตร์ท�าเสยีงเข้ม พลาง

ลุกไปหยบิกระเป๋าย่ามที่วางกองอยูม่มุห้องมาส่งให้ปณาล ี“โทร. ไปหาไอ้เจน

เลย ป่านนี้มนัคงอยากได้ยนิเสยีงแกเตม็แก่แล้ว”

“ไอ้จอมเผดจ็การ” หญงิสาวเอ่ยพลางยิ้มจดืเจื่อน ควานมอืลงไปใน
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กระเป๋าที่ยังคงเปียกชื้นน�้าฝนอยู่ แม้จะแสร้งท�าปากร้ายเปลี่ยนชื่อจริงให้

เพื่อนคล้ายหงุดหงิดเต็มทน แต่หัวใจกลับอบอุ่นที่อย่างน้อยยังมีคนคอย

ห่วงใยตนอยู่เสมอ “เอ๊ะ...”

เรียวคิ้วโก่งงามขมวดเข้าหากัน เมื่อมือสัมผัสเข้ากับวัตถุเย็นเฉียบ

บางอย่างที่หนาและหนักเกินกว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโกโรโกโสที่ใช้อยู ่

เป็นประจ�าได้

“มีอะไรเหรอลี” จอมใจเอ่ยถาม ก่อนจะต้องอ้าปากค้างทันทีที่เห็น

วตัถุสดี�าทะมนึที่ปณาลดีงึออกมาจากย่าม “นั่น...นั่นมนั...”

ปืน!

“เลอืกส ิคาสรา เจ้าอยากได้แหวนวงไหน”
ชายหนุ่มลมืตาขึ้นมองกล่องไม้เก่าคร�่าคร่าที่ถูกยื่นมาเบื้องหน้า เขา

กะพรบิตาปรบิๆ อย่างงุนงงอยู่ครู่ใหญ่

คาสรา...คอืชื่อของเขาอย่างนั้นหรอื...

คุ้น...เหมือนเคยมีคนเรียกเขาเช่นนั้นมาก่อน ทว่าเนิ่นนานเสียจน

แทบจ�าไม่ได้แล้ว

“ถ้าเจ้ายงัไม่เลอืก เช่นนั้นกใ็ห้เควานเลอืกก่อนดหีรอืไม่”

มือขาวซีดประคองกล่องไม้แล้วยื่นไปหาใครอีกคนที่ยืนอยู่ข้างเขา 

ชายหนุม่ผูน้ั้นมสีผีวิอ่อนกว่าเขาราวหนึ่งเฉด ซ�้ายงัมรีปูร่างเพรยีวกว่าเลก็น้อย

จงึดสูงูศกัดิ์ประหนึ่งปราชญ์ผูท้รงภูม ิดมูอืคู่นั้นปะไรเล่า งามดจุมอืของสตรี

ในขณะที่มอืของเขากลบัหยาบกร้านประสาคนที่จบัแต่ดาบและธนูมาตั้งแต่

จ�าความได้

เดี๋ยวก่อน...จ�าความได้อะไรกนั เขามคีวามทรงจ�าใดหลงเหลอือยูใ่น

กะโหลกหนาๆ นี้ด้วยหรอื...

“ให้พี่เลอืกก่อนเถอะ”

ชายหนุม่ที่ถกูเรยีกว่าเควานเหลอืบตามองเขาครูห่นึ่ง แม้จะเป็นเพยีง
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ครู่สั้นๆ แต่เขากลับเห็นได้ชัดว่าเจ้าตัวก�าลังส่งสัญญาณมาให้ว่ามีบางสิ่ง 

บางอย่างผดิปกต ิ‘มาก’ และควรล่าถอยโดยเรว็ที่สุด

ไอ้หนุ่มหน้าหวานคนนี้เป็นน้องชายของเรา? ไม่...เราไม่มนี้องชาย...

“เลอืก?” 

เขาหลุบตามองแหวนหลายวงที่เรียงรายอยู่ในกล่องไม้ รูปทรงของ

แหวนเหล่านั้นแปลกตาและดูล�้าค่าอย่างยิ่ง ทว่ามีกลิ่นอายชวนขนลุกลอย

อวลอยูโ่ดยรอบ อญัมณหีลากสสีนับนตวัเรอืนคล้ายก�าลงัแผ่รศัมแีห่งความ

ชั่วร้ายออกมาอย่างแรงกล้า แต่ไม่รูท้�าไมจงึดงึดดูใจเขาจนเกนิต้านทานไหว 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวงที่ขึ้นรปูและแกะสลกัเป็นมอืสทีองสกุปลั่งก�าลงัประคอง

อญัมณสีแีดงแก่ก�่าดุจหยาดโลหติที่ตดิปลายคมดาบยามเขาออกรบ

“ชอบใช่ไหมเล่า”

คนพูดเค้นเสียงแหบต�่าลอดไรฟันเรียกให้เขาต้องเงยหน้าขึ้นมอง 

บุรุษผู้นี้พูดจาประหลาดนัก นอกจากส�าเนียงจะแปร่งหูแล้ว ยังเค้นเสียง

พร้อมพ่นลมลอดไรฟันฟังคล้ายเสยีงงขููฟ่่อๆ ใบหน้าหรอืกซ็ดีขาวไร้สเีลอืด

เหมือนซากศพ แม้จะยังคงเห็นเค้าโครงของความหล่อเหลาแต่หนหลังอยู่

บ้าง แต่รอยช�้าสีม่วงจางๆ ที่กระจายอยู่บนผิวหน้าได้ทอนความน่ามอง 

ลงไปกว่าครึ่ง เจ้าตวัเองกค็งรู้ดจีงึได้คลุมผ้าปิดหน้าปิดตามดิชดิเช่นนี้

“ข้าไม่นยิมเครื่องประดบั”

เขาหกัใจตอบออกไปทั้งที่ยงัจบัจ้องแหวนวงเดมิไม่วางตา 

“รู้ไหม บางครั้งเครื่องประดับก็เลือกเจ้าของนะ” ริมฝีปากที่แตก

ระแหงจนเป็นขยุแย้มออกเป็นรอยยิ้มกว้าง “และดเูหมอืนแหวนวงนี้ได้เลอืก

เจ้าแล้ว”

“เลอืกข้า?” 

เรยีวคิ้วเข้มขมวดนดิๆ อย่างคลางแคลงใจ เกอืบข�า แต่ไม่ข�า เมื่อ

เหน็ดวงตาสเีข้มลกึเหมอืนหลุมด�าของอกีฝ่าย

“ไม่เชื่อหรอื? ไม่เชื่อกล็องแตะดูส ิแล้วจะรู้ว่าจรงิหรอืไม่”
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มอืซดีขาวยื่นกล่องไม้มายงัเบื้องหน้าเขาอกีครั้ง ประกายวาววามของ

อัญมณีที่ส่องเข้าตานั้นช่างยั่วยวนเสียจนเขาอดเอื้อมมือไปสัมผัสไม่ได้  

น่าแปลก...ที่พื้นผิวของหินสูงค่าซึ่งควรจะเย็นเฉียบกลับร้อนจัดราวถูกเผา

ด้วยเพลงิกาฬ!

“พี่!”

เควานรบีกระชากมอืผูเ้ป็นพี่ ทว่า...ช้าเกนิไป จู่ๆ  เปลวเพลงิสนี�้าเงนิ

อนัไม่รูท้ี่มากล็กุพึ่บและลามจากปลายนิ้วขึ้นสูท่่อนแขนของเขาอย่างรวดเรว็ 

“อ๊าก!”

เขาร้องโหยหวนขณะที่ถกูเพลงิร้อนระอแุผดเผาจนล้มกลิ้งทุรนทุราย

ไปบนผืนทราย ความรู้สึกปวดแสบปวดร้อนอันมากมายมหาศาลนั้นยัง 

ไม่อาจเทียบเท่าความรู้สึกตื่นกลัวที่เพิ่งรู้สึกเป็นครั้งแรกในชีวิตได้ ดวงตา

ของเขาเบิกกว้างเมื่อเห็นไฟสีน�้าเงินกลืนกินเนื้อหนังของเขาในชั่วพริบตา 

จนเหลอืแต่โครงกระดูกขาวโพลน!

ไม่! ไม่! ไม่!

“ไม่!”
ชายหนุ่มตะโกนก้องก่อนจะลุกพรวดขึ้นนั่งหายใจหอบ รีบก้มมอง

สองมอือนัสั่นเทา ดวงตาสมีรกตเต้นระรกิในความมดื แม้จะเหน็ชดักบัตา

ว่ามือของตนอยู่ในสภาพปกติดี แต่ก็ยังลองขยับไปมาเพื่อให้แน่ใจว่าสิ่งที่

เหน็อยูใ่นขณะนี้ไม่ใช่เพยีงภาพลวงตา ราวห้านาทเีศษกว่าเขาจะท�าใจเชื่อได้

ว่าตนได้หลุดพ้นจากฝันร้ายที่ตามหลอกหลอนมายาวนาน...ทว่านานเท่าใด

เขากจ็�าไม่ได้เสยีแล้ว เหมอืนที่เขาจ�าเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัตนเองไม่ได้

เลยสกัอย่างเดยีวนั่นละ

ชื่อ...อายุ...เชื้อชาต.ิ..ไม่รู้ ‘ที่มา’ และไม่แน่ใจ ‘ที่ไป’ ต่อจากนี้เลย

ด้วยซ�้า...

“คาสรา...” 
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เขาเปล่งเสียงแหบต�่าแบบคนเพิ่งตื่นนอนออกมาสั้นๆ รู้สึกคุ้นเคย

กับชื่อที่ถูกเรียกขานในความฝันนั้นอย่างน่าอัศจรรย์ใจ ความรู้สึกโหยหา

ระคนโกรธเกรี้ยวเอ่อล้นขึ้นมาจนแน่นอกเมื่อในหแูว่วเสยีงเพรยีกอกีชื่อหนึ่ง

ตามมา

เควำน...

เขากดักรามแน่นอย่างพยายามข่มอารมณ์ ไม่รูท้�าไมจงึรูส้กึเคอืงแค้น

ทกุครั้งที่ได้ยนิชื่อนี้ ทั้งที่ในความฝันเจ้าตวักเ็ป็นคนร้องห้ามไม่ให้เขาสมัผสั

แหวนวงนั้น

ไอ้หมอนั่นเป็นน้องชายของเขาจรงิๆ หรอื...

ไม่ว่าจะขบคิดอย่างหนักเพียงใด เขาก็นึกไม่ออกเลยว่าก่อนหน้านี้

ตนมชีวีติแบบใดบ้าง แม้จะมภีาพฝันแปลกประหลาดเป็นจกิซอวช์ิ้นส�าคญั 

ทว่าเขากลบัไม่อาจรูไ้ด้ว่าสถานที่ที่เหน็ในความฝันอนัเลื่อนเป้ือนนั้นอยูท่ี่ใด 

และไม่รู้ด้วยว่าจะตามหาคนที่อยู่ร่วมในห้วงนทิราได้จากที่ไหน

ครดื...

โทรศพัท์มอืถอืที่วางอยูข้่างหมอนเต้นเร่า ไฟสฟ้ีาจากหน้าจอส่องสว่าง

ท่ามกลางความมืด เขาเหลือบมองชื่อที่อยู่บนหน้าจอครู่หนึ่งก่อนจะถอด 

เสื้อยืดที่ชุ่มโชกไปด้วยเหงื่อออกจากร่างก�าย�าโยนลงบนพื้น จากนั้นจึงกด

รบัสายอย่างเสยีไม่ได้

“ได้ข่าวว่า ‘เกบ็กวาดขยะ’ ไม่เรยีบร้อยอย่างนั้นเหรอ 666” 

คนปลายสายเอ่ยเข้าประเด็นโดยไม่รอให้เขาทักทาย ด้วยรู้ดีว่าเขา 

ไม่เคยรกัษามารยาท

“ผมเกบ็กวาดตามสมควรไปแล้วคุณพ่อ”

แม้ประโยคจะห้วนสั้น แต่น�้าเสยีงของเขาแสดงความนอบน้อมอย่าง

ที่สุด 

“ตามสมควรของแกยังไม่ดีพอส�าหรับพ่อ ไอ้ลูกชาย” ปลายสาย

หวัเราะเสยีงเยน็ “ไร้ร่องรอยแล้วกค็วรไร้พยานด้วยส”ิ



ช ญ า น์ พิ ม พ์  l  49

“ผ่านมาเกอืบอาทติย์แล้ว เรื่องกย็งัเงยีบดอียู่นี่”

เขาไม่ได้เอ่ยออกมาตรงๆ แต่คนที่อยู่อีกด้านของโทรศัพท์รับรู้ได้

ทนัทวี่าเป็นค�าปฏเิสธกลายๆ

“พยานสวยมากหรอืไง ถงึตดัใจเกบ็กวาดไม่ลง”

“คงมคีนรายงานคุณพ่อหมดแล้ว ผมคงไม่ต้องอธบิายอะไรอกี” 

สีหน้าของเขานิ่งสนิทพอๆ กับน�้าเสียง ทว่าดวงตาวาวโรจน์อย่าง 

ขุ่นเคือง รู้ดีว่าใครเป็นคนคาบข่าวเรื่องที่เกิดขึ้นไปฟ้องนายเหนือหัว... 

ไอ้เด่นหล้า! 

“แกคดิว่าพ่อโทร. มาหาแกตอนตสีามเพื่อจบัผดิแกงั้นเหรอ 666”

เสยีงของคนที่ถูกเรยีกขานว่าคุณพ่อกดลงต�่านดิๆ คล้ายไม่พอใจ 

“ผมไม่กล้าคดิแบบนั้นแน่”

เขารู้ว่าคุณพ่อมีบุญคุณกับตนเองมากเพียงใด ทว่าเด็กคนนั้นเป็น 

ผูบ้รสิทุธิ์ ไม่ควรต้องมาจบชวีติลงเพยีงเพราะจบัพลดัจบัผลมูาอยู่ในเหตุการณ์ 

นองเลอืดคนืนั้นเลย

“แกน่าจะรู้ว่าพ่อหวังดีกับแกเสมอ” ปลายสายผ่อนเสียงนุ่มนวลลง

นิดหนึ่งยามจับกระแสแห่งความขุ่นเคืองจากคู่สนทนาได้ “เด็กคนนั้นเห็น

หน้าแกหรอืเปล่า 666”

“มนัมดื...คดิว่าน่าจะเหน็ไม่ชดั” 

เป็นครั้งแรกในรอบสามสบิปีที่เขาโกหก ‘คุณพ่อ’ ผู้มพีระคุณใหญ่

หลวง แต่เมื่อนึกถึงดวงตาสีน�้าตาลอ่อนที่เต้นระริกด้วยความหวาดกลัว 

ของสาวน้อยคนนั้น เขากห็กัใจเปิดช่องให้อกีฝ่ายท�าร้ายเธอไม่ลง นบัเป็น

ครั้งแรกในชวีติอกีเช่นกนัที่เขา...ใจอ่อน...

“มืด? ไอ้เด่นเห็นหน้าเด็กคนนั้นชัดจนบรรยายได้เป็นฉากๆ แล้ว 

มหีรอืจะมองไม่เหน็หน้าแก” เสยีงหวัเราะตดิจะเยาะหยนันดิๆ ท�าให้คนฟัง

รูส้กึคนัมอืยบุยบิอยากจะกดวางสายขึ้นมาเสยีเฉยๆ “เอาเถอะ ถ้าแกยนืยนั

ว่าเจ้าหล่อนไม่เหน็ ฉนักจ็ะไม่ก้าวก่าย แต่ถ้ามเีรื่องวุ่นวายตามมา แกต้อง
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รบัผดิชอบนะ 666”

“ผมรู”้ ชายหนุม่ลอบระบายลมหายใจยาวอย่างอดึอดัใจที่ต้องปิดบงั

บางเรื่องไว้เป็นความลบั

“รู้ให้มนัจรงิเถอะ”

“ผมบอกว่ารู้-ก-็คอื-รู้”

เขาเน้นทีละค�าช้าๆ ชัดๆ จนคนฟังอดแค่นหัวเราะอย่างไม่ค่อย 

สบอารมณ์นกัไม่ได้

“กไ็ม่ได้ว่าอะไรนี่ รูก้ด็แีล้ว อย่าให้มเีรื่องเดอืดร้อนมาถงึพ่อกแ็ล้วกนั 

เข้าใจไหม”

“ผมคอยจบัตาดูอยู่ รบัรองว่าไม่มเีรื่องเดอืดร้อนไปถงึคุณพ่อแน่”

พดูจบเขากก็ดตดัสายทนัทเีช่นทกุครั้งที่จบบทสนทนาระหว่างกนั เขา

ยกมอืคลงึท้ายทอยอย่างอ่อนล้า คิ้วเข้มขมวดนดิๆ ยามปลายนิ้วชี้สมัผสั

กับรอยประทับปูดนูนที่ซ่อนอยู่ใต้ไรผม...ที่จริงน่าจะเรียกว่ารอยแผลเป็น

เสยีมากกว่า เขาจ�าไม่ได้ว่าไอ้รอยนนูคล้ายถกูนาบด้วยเหลก็ร้อนๆ นี้มทีี่มา

ที่ไปอย่างไร ตอนที่เขาลืมตาตื่นขึ้นเมื่อห้าสิบปีก่อนมันก็อยู ่บนศีรษะ

เส็งเคร็งของเขาอยู่แล้ว รอยนั้นเป็นตัวเลขอารบิกสามตัวเรียงกันเป็นแถว 

หมายเลข...666...อนัเป็นที่มาของชื่อที่คนรอบตวัใช้เรยีกขานเขา 

จะว่าไป...คนรอบตวัเขาที่ว่ากม็แีค่คุณพ่อ ไอ้สารเลวเด่นหล้า และ 

เจ๊จง เพยีงสามคนเท่านั้นนั่นละ...

สามคน...ที่ต่อให้ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตายล่วงหน้าไปก่อนเขาอีก

ร้อยชาต ิเขากย็งัไม่มโีอกาสได้แก่ตวัหรอืตายตามพวกนั้นไปได้...

ชายหนุม่ปิดเปลอืกตาลงช้าๆ เขาไม่รูด้้วยซ�้าว่าตนเองเป็น ‘ตวัอะไร’ 

กนัแน่ วนิาททีี่ได้สตจิากนทิราอนัยาวนาน เขากอ็ยู่ในประเทศที่มแีสงแดด

แผดจ้าแห่งนี้แล้ว ก้าวแรกในการด�ารงชีวิตของเขาเป็นไปอย่างยากล�าบาก

ด้วยไม่เข้าใจทั้งภาษาและวฒันธรรม ก่อนที่ ‘คุณพ่อคนแรก’ จะยื่นมอืให้

ความช่วยเหลอืและชุบเลี้ยงจนอยู่รอดมาถงึทุกวนันี้ ดงันั้นเขาจงึสาบานว่า
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จะจงรกัภกัดต่ีอคนในตระกลูนั้นยิ่งชพี จนแม้ถกูส่งต่อให้ ‘คณุพ่อคนที่สอง’ 

แล้วค�าสัตย์สาบานนั้นก็ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง เพียงแต่ตลอดระยะเวลา 

ห้าหกปีมานี้ คณุพ่อคนใหม่สั่งงานถี่จนเขาเริ่มตั้งค�าถามกบัตนเองบ่อยครั้ง

ว่านี่เขา...ก�าลงัท�าอะไรอยู่

ในตอนนั้นเองที่ภาพดวงตาใสแจ๋วเหมือนตากวางลอยเข้ามาในห้วง

ความคิด ใส...กระจ่างและดึงดูดสายตาแม้จะฉายชัดถึงความหวาดกลัว

ระคนตื่นตระหนก ดวงตาที่สะท้อนภาพปีศาจร้ายเช่นเขาเอาไว้อย่างน่า 

อดสูใจ...ชายหนุ่มถอนใจอีกค�ารบก่อนจะลืมตาขึ้น มองฝ่าความมืดไปยัง

ซองปืนอนัว่างเปล่าที่แขวนอยู่รมิหน้าต่าง

เขาภาวนาให้แม่สาวน้อยคนนั้นปิดปากให้สนทิ มเิช่นนั้นละกเ็ขาคง

ต้องลงมอืเกบ็กวาดทั้งที่ไม่อยากท�า!


