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“วันนี้หลานน้าดูท่าจะมีธุระยุ่ง จะรีบไปไหนเหรอนารา” 

หญงิวยักลางคนสวมแว่นทรงรทีกัทายหลานสาวด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน

เช่นทุกครั้ง มุมปากคลี่ยิ้มเล็กน้อยเมื่อเห็นอีกฝ่ายก�าลังสาละวนกับ

การกวาดของทกุอย่างบนโต๊ะลงกระเป๋าอย่างรบีร้อน ไม่แม้แต่จะมอง

ด้วยซ�้าว่ามอีะไรบ้าง

“อ้าว! สวัสดีค่ะคุณน้า” ผู้ถูกทักเงยหน้าจากภารกิจเก็บของ

ตรงหน้าพร้อมรอยยิ้มหวาน ดวงตาสนี�้าตาลเข้มเป็นประกายเจดิจ้า

“หนูนึกว่าวันนี้คุณน้าจะไม่เข้ามาที่นี่แล้วซะอีก เห็นอลิซบอก

ว่าวนันี้คณุน้ามธีรุะข้างนอก” 

“น้าแวะเอาของขวัญมาให้จ้ะ” ผู้พูดชูหนังสือเล่มโตในมือขึ้น 

ก่อนจะปล่อยเสยีงหวัเราะลั่นเมื่อเหน็สหีน้าปูเลี่ยนของอกีฝ่าย

“โธ่...หนูก็นึกว่าของขวัญชุดใหญ่แบบตั๋วไปพักร้อนที่ฮาวาย” 

หญิงสาวพูดติดตลกพร้อมกับเดินไปรับหนังสือเล่มหนาจากมือของ 

‘น้ารภ’ี มาพลกิดูทนัที

“แน่ะ! ท�าเป็นพดูไป พอมวีนัหยดุทไีรน้ากไ็ม่เหน็เธอจะก้าวออก

จากบ้านสกัท”ี ผู้เป็นน้าเคาะศรีษะหลานสาวเบาๆ อย่างมนัเขี้ยว

“โรมานซ์อกีแล้วเหรอคะ” 

1
จุดเริ่มต้นของจุดเปลี่ยน
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พมิพ์นาราเปรยด้วยน�้าเสยีงประหลาดใจ ดวงตาโตสนี�้าตาลเข้ม

โค้งลง

“สองสามเล่มก่อนกแ็บบนี้เลยค่ะ หลงได้หลงดเีหลอืเกนิกลาง

ทะเลทรายเนี่ย ถ้าวันไหนหนูหายไปนะคะ คุณน้าไปตามหาแถวๆ 

ทะเลทรายได้เลย อาจจะหลงไปแถวๆ พีระมิด ห่างไปสักสองสาม

กโิลเมตร” ผูพ้ดูหวัเราะเสยีงใส ก่อนจะเอี้ยวตวัหลบมะเหงกเป็นพลัวนั

“ทะเล้นเหลือเกินนะเรา จะให้ท�ายังไงได้ล่ะ ยอดขายหนังสือ

แนวนี้พุ่งขึ้นเหลอืเกนิ” หญงิวยักลางคนชี้แจง

“แต่ไม่ต้องรีบขนาดอดหลับอดนอนนะ ช้าหน่อยก็ไม่เป็นไร  

น้าเชื่อว่าเธอจะท�ามนัออกมาได้ดเีหมอืนทกุครั้ง” รภลีูบผมยาวสลวย

ของหลานสาวด้วยความเอน็ดู ไม่นานมานี้อกีฝ่ายยงัเป็นเดก็กะโปโล

ตดัผมสั้นตามระเบยีบโรงเรยีนรฐับาลอยู่เลย ไม่รูว่้าเอาเวลาไปโตเป็น

สาวสวยขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร 

“ไม่ท�าให้คณุน้าผดิหวงัแน่นอนค่ะ” พมิพ์นาราชูสองนิ้วสู้ตาย

ตามแบบฉบบัของหล่อนพร้อมหวัเราะเสยีงใส ร่างบางแต่สงูโปร่งกอด

น้าสาวอย่างเอาใจ 

รภหีวัเราะด้วยความเอน็ดู ก่อนที่อกีฝ่ายจะยกมอืไหว้และคว้า

หนงัสอืใส่กระเป๋าวิ่งออกไปจากส�านกังาน

“กลับบ้านดีๆ นะนารา ไม่ต้องรีบร้อนมากนะลูก” รภีตะโกน

ตามหลังไปก่อนที่จะเหลือบไปเห็นปฏิทินตั้งโต๊ะของหลานสาว วันนี้

ถูกวงเป็นจุดสีแดงเข้มไว้ รภีนิ่งคิดเพียงครู่ก่อนจะใจหายวาบ และ

เอื้อมมือไปสัมผัสปฏิทินตั้งโต๊ะอย่างแผ่วเบาพร้อมส่ายหน้าเล็กน้อย 

ท�าไมหล่อนจะจ�าไม่ได้ วนันี้เป็นวนัเกดิของพี่สาว พี่สาวที่จากไปไกล

แสนไกล

‘พี่ไม่ต้องเป็นห่วงนาราแล้วนะ ลูกสาวพี่เติบโตขึ้นมาอย่างด ี

ผ่านวันเวลาที่แสนจะเลวร้ายเหล่านั้นมาได้อย่างเข้มแข็ง เป็นเด็กที่
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อ่อนโยนเหมอืนพี่ไม่มผีดิ’

ตลาดในกรงุไคโรยงัมผีูค้นพลกุพล่านเช่นเดมิ พ่อค้าแม่ค้า

จากร้านรวงข้างทางตะโกนแข่งกนัเรยีกลกูค้า บวกกบัเสยีงแตรรถที่ดงั

ก้องไปทั่วบริเวณทุกๆ สองวินาที สิ่งที่หญิงสาวเรียนรู้เป็นอย่างแรก

เมื่อมาอยูท่ี่นี่คอื ชาวพื้นเมอืงชอบบบีแตรมากกวา่เหยยีบเบรก ความ

วุ่นวายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ออกจะน่ากลัวสักหน่อยส�าหรับคนที่มาเยือน

แรกๆ แต่ตอนนี้มนักลบักลายเป็นความเคยชนิไปเสยีแล้วเพราะหล่อน

ต้องใช้ชวีติอยู่กบัมนั 

ร่างสงูโปร่งในชดุเสื้อแขนยาวสนี�้าตาลอ่อนกบักางเกงยนีเข้ารปู

ขายาวเป็นที่ดงึดูดสายตาของผู้คนที่เดนิผ่านไปผ่านมา ผมยาวสลวย

สดี�าสนทิถกูเจ้าตวัมดัรวบแบบลวกๆ ไปด้านหลงั ปอยผมที่เกบ็ไม่หมด

คลอเคลยีอยู่บนใบหน้าเรยีวรปูไข่ ดวงตาโตสนี�้าตาลเข้มเป็นประกาย

รบักบัจมกูเลก็ๆ ที่เชดิขึ้นเลก็น้อย รมิฝีปากอวบอิ่มแดงระเรื่อเม้มสนทิ

เข้าหากนั ทกุอย่างดคูมคายเมื่อปรากฏร่วมกบัผวิเนยีนสนี�้าผึ้งสขุภาพ

ด ีนั่นเป็นเหตผุลที่แม้แต่เจ้าตวักไ็ม่รูเ้ลยว่าเหตใุดคนรอบข้างถงึได้มอง

ตามกนัเป็นแถบๆ 

ตลอดเวลาที่เดินเข้ามาในตัวเมือง นอกจากต้องน�ากระเป๋าเป้

มากอดไว้ข้างหน้าแล้ว หล่อนยงัต้องระวงัชายหนุม่หลายคนที่พยายาม

จะเดนิเข้ามาเฉยีดและ ‘แต๊ะอั๋ง’ ทั้งแอบจบัมอื แอบจบัเอว แอบเฉยีด

ไหล่ หรอือะไรเทอืกๆ นั้น เมื่อหลายครั้งเข้ากอ็ดที่จะขมวดคิ้วและสบถ

เบาๆ ไม่ได้ หญิงสาวถอนหายใจเฮือกหนึ่ง ก่อนที่จะเหลือบไปเห็น

ตรอกแคบที่มผีู้คนบางเบาซึ่งอยู่ไม่ไกลนกั

‘อ่า...สวรรค์เป็นใจ’ หญงิสาวแอบลงิโลดเมื่อพบทางกลบับ้าน

ใหม่ซึ่งไม่ต้องเบยีดเสยีดกบัผู้คน แม้ไม่แน่ใจว่ามนัจะเป็นทางลดัทะลุ

ออกจากตลาดได้หรอืเปล่ากเ็ถอะ 
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แต่ไม่เป็นไร ลองดูกไ็ม่เสยีหาย...

ดวงอาทติย์สแีดงเข้มปรากฏ ณ ขอบทะเลทรายอนัเวิง้ว้าง

สดุลกูหลูกูตา แสงสส้ีมทองบ่งบอกเวลาใกล้อสัดง ไม่ว่าจะมองไปทาง

ไหนกเ็จอแต่ผลงานของลมทะเลทรายที่พดัผ่าน ก่อให้เกดิประตมิากรรม 

เนินน้อยใหญ่เรียงรายสวยงาม อย่างไรก็ตาม...บุรุษทั้งสามกลับไม่มี

อารมณ์สนใจบรรยากาศสนุทรย์ีตรงหน้าแม้แต่น้อย เพราะในตอนนี้ดู

เหมอืนว่าพวกเขาจะเจอเรื่องที่ส�าคญัมากกว่า!

ชายหนุ่มทั้งสามอยู่ในชดุที่เกอืบจะเรยีกได้ว่าเคยเป็น ‘ชดุสูท’ 

เสื้อสูทตวันอกถูกเจ้าของสะบดัออกไปคนละทศิละทาง เหลอืไว้เพยีง

เสื้อเชิ้ตตวัในพบัแขนพร้อมลยุกบัสถานการณ์ตรงหน้า 

ชายหนุม่สองคนในเสื้อเชิ้ตสขีาวยนืบงัชายหนุม่ในเสื้อเชิ้ตสดี�า 

ใบหน้าของพวกเขามเีหงื่อผดุขึ้นมาเลก็น้อยเมื่อเหน็จ�านวนศตัรทูี่ดทู่า

จะต้องจดัการกนัอกีนาน

“นายท่าน พวกผมบอกแล้ว...ทางลัดไม่มีในโลก” ผู้ที่อยู่ทาง

ด้านซ้ายเอ่ยขึ้นหลงัจากทิ้งปืนสั้นไร้กระสนุในมอืของตวัเองลง

“ผมว่านายท่านรบีล่วงหน้าไปก่อนดกีว่าครบั ทางนี้พวกผมจะ

จดัการเอง” ชายหนุม่ทางด้านขวาบอกผูอ้ยูเ่บื้องหลงั ในมอืก�าลงักวดั

แกว่งดาบโค้งพร้อมเผชญิหน้ากบัเหล่าคนชดุด�าปิดหน้าปิดตา ท่าทาง

ทะมดัทะแมงราวกบัว่าการเล่นของมคีมเป็นงานอดเิรกอย่างหนึ่ง

“ยะตมี! แกคดิว่าก�าลงัพดูอยูก่บัใคร” ชายหนุม่ในเสื้อเชิ้ตสดี�า

เอ่ยด้วยน�้าเสียงเย็นยะเยือกเมื่อได้ยินประโยคแนะน�าจากผู้เปรียบ

เสมอืนมอืขวา สหีน้าแขง็กร้าวดูไม่สบอารมณ์นกั

“ท�าไมฉนัต้องไป!”

“ถ้านายท่านไม่อยากไป คราวหลงัจะ ‘คั่วสาว’ กค็วรดูด้วยว่า

สาวนั่นเป็น ‘ของ’ ใคร!” 
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หมดเวลาสนทนาเมื่อพวกมนักรูเข้ามาราวกบัมดเจอน�้าผึ้ง ฝุ่น

จากทรายปลวิตลบไปทั่วบรเิวณ ฮาฟิซสบถค�าหยาบรวัเมื่อเหน็ผู้เป็น

เจ้านายโดนรุมจนเสียหลักล้มกลิ้งลงบนพื้นทรายที่ยังมีไอความร้อน

คกุรุ่นอยู่

“ยะตมี! กนันายท่านไว้!” ฮาฟิซผูซ้ึ่งก�าลงัสาละวนกบัการรบัมอื

ชายชดุด�าตะโกนบอกชายหนุม่ในชดุแบบเดยีวกบัตน ซึ่งชายหนุม่นาม

ยะตีมก็ท�าหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยม ฮาฟิซยืนใจหายใจคว�่าเมื่อเห็นดาบ

ใหญ่แกว่งไปมาผ่านหวัเจ้านาย แต่กระนั้นกเ็ถอะ ผู้เป็นเจ้านายกย็งั

ครบทกุส่วนด ีคดิแล้วกอ็ดถอนหายใจหนกัๆ ไม่ได้

ย้อนไปเมื่อสามสี่ชั่วโมงก่อน

เหตุการณ์ทั้งหมดเริ่มขึ้นเพราะ ‘นายท่าน’ ตัดสินใจเดินทาง 

ออกจากเมืองมุมบาของท่านชีคอาเหม็ดทันทีที่ได้ยินเรื่องปัญหาการ

ส่งสนิค้าที่เมอืงไคโร ผู้ถูกเรยีกว่า ‘นายท่าน’ ทิ้งเหล่าผู้ตดิตามหลาย

สบิคนให้ตามมาทหีลงัเนื่องด้วยเหตผุลที่ว่า 

‘เกะกะ ฉนัรบี’ 

มนัคงไม่มอีะไรเกดิขึ้นถ้าผู้เป็นเจ้านายไม่ได้ไป ‘เจ๊าะแจ๊ะ’ กบั

สาวสวยอกอึ๋มในฮาเร็มของท่านชีคหุ้นส่วนการค้าเข้า นั่นแหละ...

ความลบัไม่มใีนโลก เดนิทางไปได้แค่ครึ่งทางเหล่าชายฉกรรจ์นบัยี่สบิ

กม็าขวางหน้าเอาไว้พร้อมอาการแยกเขี้ยวยงิฟัน

‘ท�าเรื่องบดัซบแล้วคดิว่าคนอื่นจะไม่รู้รไึง ตายเป็นผเีฝ้าทะเล-

ทรายเถอะ!’

ถ้าไม่เหน็ว่าผูก่้อเรือ่งคอื ‘มเิกล ลเูซยีส’ ผูเ้ป็นเจ้านายแล้ว 

ละก ็ดทู่าพวกเขาทั้งสองอาจจะได้มกีารวางมวยกบัเจ้าตวัปัญหาอย่าง

แน่นอน
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“เรยีกก�าลงัเสรมิรยึงั” ฮาฟิซเอ่ยถาม ‘พี่ชายฝาแฝด’ 

“ก�าลังมา” ยะตีมกระตุกยิ้มพึงพอใจเมื่อได้สัญญาณตอบรับ

จากเครื่องส่งสญัญาณขอความช่วยเหลอื เขาเชื่อว่าภายในเวลาไม่เกนิ

ครึ่งชั่วโมงคนทั้งหมดจะต้องมาถึงอย่างแน่นอน หน้าที่ในตอนนี้คือ 

ถ่วงเวลาให้ได้นานที่สดุ

รถโฟร์วลีที่ขบัมากโ็ดนเจาะยาง จะหนถี่วงเวลากท็�าไม่ได้ ครึ่ง

ชั่วโมงอาจจะไม่นานหากเป็นสถานการณ์ปกติ แต่ส�าหรับพวกเขาที่

ก�าลงัหลบมือและเท้าของอกีฝ่ายมันเหมอืนเพิ่มเวลาเป็นหนึ่งวนัยงัไง

ไม่รู้ แม้ว่าจะป้องกันตัวเองได้แต่พวกเขาก็ไม่ใช่ยอดมนุษย์ สู้กันสิบ

ต่อหนึ่งพร้อมสูดทรายเข้าปอดกลนืทรายเข้าปากไม่ใช่เรื่องตลก และ

ความคดิบางอย่างกผ็ดุขึ้นเมื่อสองแฝดเหลอืบไปเหน็รถเอทวีขีองฝ่าย

ศตัรูจอดเรยีงรายอยู่ไม่ไกลนกั 

“คุ้มกนันายท่านไปที่รถนั่น!”

ชายชุดด�านับสิบต่างพยายามพุ่งเข้าหาเป้าหมายส�าคัญ แต่

ฝีมอืการต่อสู้ระยะประชดิของสองผู้ตดิตามกไ็ม่ใช่เรื่องที่จะดูถูกได้

“ไอ้พวกโง่! ถ้าพวกแกจดัการพวกมนัไม่ได้ กลบัไปกต็้องตาย

กนัหมดอยูด่!ี” ชายชดุด�าผูห้นึ่งซึ่งดทู่าจะเป็นผูค้วบคมุการลอบสงัหาร

ครั้งนี้ตะโกนลั่น หากท่านชีคไม่ก�าชับไว้ว่าให้ใช้มีดแทนปืนเพราะ

ต้องการโยนความผิดไปยังพวกเร่ร่อนเพื่อป้องกันการสืบสาวแก้แค้น

ในภายหลงั ป่านนี้ทกุอย่างคงจบสิ้นไปนานแล้ว! 

ผูต้ดิตามทั้งสองถกูตล้ีอมด้วยเหล่าคนชดุด�า พวกเขาถกูดนัออก

ห่างเรื่อยๆ ท�าให้ไม่สามารถคอยเป็นก�าบังด่านหน้าให้ผู้เป็นเจ้านาย

ได้ ทั้งสองสบถออกมาพร้อมกนัและทุม่แรงทั้งหมดเพื่อฝ่าวงล้อมออก

ไป แต่ไม่ได้ผลเนื่องจากจ�านวนคนที่ต่างกนัมาก

มิเกลมองสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยอารมณ์เดือดดาล เหยื่อผู้โชคร้ายที่

ถลาเข้ามากลบัท�าอะไรเขาไม่ได้แม้แต่น้อย เลอืดสแีดงเข้มของผู้ลอบ
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สังหารไหลย้อมผืนทรายสีทองอร่าม แต่โลกมักจะเล่นตลกเสมอเมื่อ

ชายหนุ่มสมัผสัได้ถงึความชาหนบึที่แล่นขึ้นมาตามแขนข้างขวา

‘ระย�าเอ๊ย! ท�าธรุกจิกนัมาตั้งนาน แค่ผูห้ญงิคนเดยีวท�าเป็นเรื่อง

ใหญ่!’ ชายหนุม่ลอบด่าผูเ้ป็นชคีในใจ สหีน้าหยิ่งยโสเพิ่มความดแูคลน

มากขึ้นไปอกี

“นี่เหรอนายใหญ่ จบัสลากได้มารไึง!” ชายชดุด�าผู้เป็นหวัหน้า

กลุ่มลอบสังหารพยายามตะโกนยั่วยุเพื่อให้อีกฝ่ายโมโห ดูเหมือนจะ

ได้ผล เมื่อชายหนุ่มเจ้าส�าราญสบถลั่นพร้อมกบัยกดาบขึ้นชี้หน้า

“หมาลอบกดัมสีทิธิ์เห่าด้วยเหรอ! ขนมาเป็นฝูงแต่ท�าอะไรฉนั

ไม่ได้ กระจอกทั้งนายและลูกน้อง!” มเิกลตวาด

ผู้เป็นหัวหน้าโกรธจนควันออกหู วิ่งถลาเข้าไปหาชายหนุ่มที่ 

ยนืยิ้มเยน็ยะเยอืกรออยู่

มเิกลหลบปลายดาบที่พุง่เข้ามาอย่างหวดุหวดิ ก่อนจะตวดัดาบ

โค้งเข้าไปเรียกเลือดของฝ่ายตรงข้าม เท้าแข็งแรงถีบเข้าไปที่หน้าอก

ของอกีฝ่ายอย่างแรงจนฝั่งนั้นเสยีหลกัถอยไปหลายก้าว ทั้งคู่ชี้ปลาย

ดาบเข้าหากนัและจ้องมองอย่างลองเชงิ

เหมือนฟ้าเป็นใจให้ชายชุดด�ายิ้มออก ร่างบึกบึนซึ่งไม่สูงมาก

ย่อตวัลงคล้ายจะเตรยีมตั้งรบั แต่มอือกีข้างที่ว่างกลบัก�าทรายขึ้นมา

เตม็ก�ามอื 

ทั้งสองวิ่งเข้าหากนัเหมอืนกระทงิคลั่ง ก่อนที่การประลองยกที่

สองจะเริ่มขึ้น ชายชุดด�าก็สาดทรายในก�ามือใส่นัยน์ตาสีครามของ 

เป้าหมายอย่างรวดเรว็

“ไอ้ระย�า!” มิเกลสบถพร้อมยกแขนอีกข้างบังตาของตน ร่าง

หนาขยบัเบี่ยงหลบคนที่วิ่งพุง่เข้ามา แม้จะมองไม่เหน็แต่กส็มัผสัได้ถงึ

แรงปะทะ เขารู้ตัวว่าไม่ได้หัวขาดแต่กลับรู้สึกถึงความชาแล่นขึ้นมา

ตามแขนที่ก�าลังบังหน้าอย่างรวดเร็ว แขนแข็งแรงตกลงข้างล�าตัว
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พร้อมๆ กบัรบัฝ่าเท้ากลางหน้าอกที่จกุจนพูดไม่ออก ร่างหนาเซล้มลง

ไปปะทะกบัผนืทรายร้อนระอซุึ่งไม่ต่างจากโทสะในตอนนี้

เหมือนสวรรค์ยังไม่ใจร้ายเกินไปนัก ตาที่โดนเศษทรายแม้จะ

แดงก�่าแต่กก็ลบัมามองเหน็ได้อกีครั้ง มเิกลพลกิตวัหลบดาบเป็นพลัวนั 

แต่ถงึอย่างนั้นกย็งัเสยีเปรยีบมากอยู่ดี

บรื้น!!

เสียงเครื่องยนต์ดังจากด้านข้างเรียกให้บุรุษทั้งสองหันไปมอง 

จงัหวะนั้นยะตมีที่ขี่เอทวีเีข้ามาพร้อมกบัดาบในมอืกพ็ุง่เข้าใส่ด้านหลงั

ของชายชุดด�าที่ก�าลังเงื้อดาบใส่เจ้านายของเขา เลือดสีแดงเข้มสาด

กระจายคล้ายน�้าพุ

“นายท่าน! รถมันนั่งได้แค่สองคน รีบล่วงหน้าไปก่อนเถอะ!”  

ยะตมีกระโดดลงจากรถแล้วไปพยงุผู้เป็นเจ้านายขึ้นมาจากผนืทราย

“ฉนัไม่ใช่พวกปอดแหกที่จะทิ้งพวกแกได้!” มเิกลกดัฟันกรอด 

ปัดมอืของผู้ตดิตามออกอย่างแรง

“หรอืนายท่านจะให้ผมไปด้วยแล้วทิ้งฮาฟิซรบัหน้าคนเดยีว!”

เหตุผลจากผู้ติดตามนั้น แม้แต่เจ้านายก็เถียงไม่ออก ร่างที่ 

บาดเจบ็จงึถูกยะตมีกึ่งลากกึ่งดงึขึ้นไปบนรถอย่างรวดเรว็

“นายท่านบาดเจ็บขนาดนี้ผมกับฮาฟิซจะมาคอยห่วงหน้า 

พะวงหลงัไม่ได้ ไม่งั้นพวกเราได้ตายกนัหมดแน่ๆ” ยะตมีกล่าวพลาง

จ้องไปยงัฮาฟิซที่ก�าลงัชลุมนุกบัคู่ต่อสู้อยู่อกีด้าน

“ล่วงหน้าไปก่อนเถอะนายท่าน!” 

“ถ้าพวกแกไม่รบีตามไป พวกแกมปีัญหาแน่!” 

ยะตีมส่งเครื่องติดตามให้ผู้เป็นเจ้านาย เมื่อเห็นแผ่นหลังของ

ร่างบนรถเอทวีหี่างออกไปจงึรบีกลบัไปหาน้องชายที่เริ่มจะตงึมอื

“เอาไว้อกีสามนาทคี่อยมาคยุกนั!”  

เพียงเวลาเสี้ยววินาที ท่ามกลางทะเลทรายก็เต็มไปด้วยการ
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ต่อสู้ห�้าหั่นอกีครั้ง!

“ล้อเล่นรเึปล่าเนีย่” พมิพ์นาราขมวดคิว้เมือ่อ่านบททีห่นึง่

ของหนังสือในมือจบ ไม่เข้าใจว่าพลอตนี้มันต่างจากเรื่องที่แล้วยังไง 

ท�าไมรู้สกึเหมอืนอ่านซ�้ารอบที่สบิกไ็ม่รู้

19:30 นาฬิกา

ตาคูส่วยเหลอืบมองนาฬิกาที่ตั้งอยูบ่นหวัเตยีง เวลามกัจะผ่าน

ไปเร็วเสมอเมื่ออยู่กับหน้าหนังสือ หญิงสาวกระโดดลงจากเตียงเดิน

ผ่านไปยงัห้องรบัแขกเลก็ๆ คล้ายห้องสมดุเคลื่อนที่ โซฟายาวก�ามะหยี่

สีเลือดหมูนุ่มนิ่มตั้งอยู่ใจกลางห้อง ตรงข้ามเป็นทีวีจอเล็กที่หล่อน 

ไม่ค่อยได้เปิดดูเท่าไร ร่างบางมาหยดุหน้ากรอบรูปบนชั้นวางของข้าง

ตู้หนงัสอื 

ในภาพสเีหลอืงเก่ามหีญงิต่างวยัสองคนถ่ายคู่กนั คนหนึ่งเป็น

เด็กหญิงผมสั้นในชุดมัธยมศึกษาตอนต้น เด็กคนนั้นหน้าตาเหมือน

หล่อนทุกอย่าง กับอีกคนเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าสะสวยอ่อนหวาน 

ดวงตาอ่อนโยนโค้งลงคล้ายพระจนัทร์เสี้ยว หญงิสาวที่ว่าก�าลงัโอบไหล่ 

เดก็หญงิคนนั้นหลวมๆ แม้ทั้งสองคนในภาพจะยิ้มแย้มมคีวามสขุ แต่

ความสขุนั้นมนัท�าให้ขอบตาหล่อนร้อนผ่าวขึ้นมาดื้อๆ 

‘ลูกสาวคนเก่งของแม่ วนันี้เหนื่อยรเึปล่าลูก’ หญงิสาวหน้าตา

สะสวยเดินไปหาเด็กหญิงที่เพิ่งเดินออกมาจากประตูโรงเรียนด้วย

ใบหน้ายิ้มแย้มพร้อมกบัเพื่อนๆ อกีหลายคน

‘คุณแม่!’ เด็กหญิงร้องทักลั่นก่อนจะวิ่งไปกอดผู้เป็นมารดา 

ใบหน้าเกลื่อนไปด้วยความดใีจเท่าที่เดก็คนหนึ่งจะมไีด้

‘หนูคดิว่าวนันี้คณุแม่จะเลกิดกึเหมอืนทกุวนัซะอกีค่ะ’

‘วันนี้แม่ลางานมาวันเกิดใครน้า...ไหนใครบอกว่าอยากไปร้าน

ไอศกรมี’ ผู้เป็นมารดาลูบผมสั้นของบตุรสาวอย่างรกัใคร่
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‘วนัเกดิหนู!’ เดก็หญงิหวัเราะเสยีงใสก่อนจะชี้ไปยงัเพื่อนๆ ที่

เดนิมาด้วยกนั

‘แต่เพื่อนๆ เขาอวยพรกนัหมดแล้วค่ะ เพราะคณุแม่มาช้า’

จมูกรั้นน้อยๆ ย่นขึ้น ดูน่าเอน็ดูมากกว่าเอาแต่ใจ 

‘โธ่...พอมีเพื่อนเยอะก็ลืมแม่ซะแล้ว’ หญิงสาวบีบจมูกคนใน

อ้อมกอดเบาๆ แล้วหวัเราะหยอกล้อ

‘แต่ถ้าวนันี้ของปีหน้าคณุแม่สญัญาว่าจะมารบัหนทูี่โรงเรยีนอกี 

หนจูะเกบ็ไว้ให้คณุแม่อวยพรคนแรก ดรีเึปล่าคะ’ เดก็หญงิต่อรองด้วย

รอยยิ้มเจ้าเล่ห์ หล่อนรู้ว่าตลอดทั้งปีผู้เป็นมารดาท�างานหนักมาก

ขนาดไหน ดงันั้นวนันี้จงึเป็นของขวญัที่มคี่ามากกว่าอะไรทั้งสิ้น

‘โธ่...แม่จะมารับหนูทุกปีเลยละจ้ะ จะมารับจนกว่าหนูจะจบ

ปรญิญาเลย จะได้ไม่มคีนมายุ่งกบัลูกสาวของแม่’

‘คณุแม่สญัญาแล้วนะคะ!’

‘สญัญาจ้ะ’

โชคชะตามักเล่นตลกเสมอ และมันก็เล่นตลกกับชีวิตหล่อน  

ไม่กี่วันหลังจากนั้น...อุบัติเหตุทางรถยนต์ได้ท�าลายนาฬิกาความสุข

ของเดก็หญงิวยัสบิสี่จนแตกละเอยีดเป็นผยุผง

หล่อนยงัมหีลายอย่างที่อยากท�า หลายสิ่งที่อยากทดแทนความ

เหนื่อยยากของคนที่หล่อนรกัมากที่สดุ แต่จะปีหน้า ปีต่อไป หรอือกี

สิบปีข้างหน้ามันก็ไม่ส�าคัญ เพราะปีเหล่านั้นมันจะไม่มีวันเป็นจริง

ตลอดไป

“คณุแม่ใจร้ายไม่รกัษาสญัญา มแีต่หนทูี่รกัษาสญัญาคนเดยีว” 

มอืบางเอื้อมไปแตะกรอบรูปอย่างทะนถุนอม

“สุขสันต์วันเกิดค่ะ” ริมฝีปากอวบอิ่มได้รูปยิ้มบางๆ และสูด 

ลมหายใจลกึข่มความร้อนผ่าวในดวงตา 

“เรามาทานข้าวด้วยกนันะคะ วนันี้หนูจะโชว์ฝีมอืเอง” 
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ร่างบางตรงดิ่งไปยงัห้องครวั เมื่อเปิดตูเ้ยน็พจิารณาของที่เหลอื

อยูก่ค็ดิว่าจะท�าอาหารง่ายๆ อย่างสปาเกตต ีเพราะอปุกรณ์ครบเกอืบ

ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเส้นสปาเกตตี หอมใหญ่ เนื้อไก่ พริกไทยป่น 

และ...

หญิงสาวหยิบกระปุกซอสสปาเกตตีส�าเร็จรูปขึ้นมาดู เมื่อเห็น

ปรมิาณแล้วกต็้องย่นจมูก

“เหลอืแค่นี้เองเหรอ” หล่อนบ่นพมึพ�ากบัตนเอง แค่นี้มนักท็�าได้

แค่ที่เดยีวน่ะส ิไม่...วนันี้จะต้องท�าอาหารส�าหรบัสองที่

หญงิสาวคลี่ยิ้มเมื่อนกึถงึเหตกุารณ์ในตอนบ่ายของวนันี้ ตรอก

แคบนั่นเป็นทางผ่านมายังหมู่บ้านของหล่อนจริงๆ โชคดีเหลือเกินที่ 

ค้นพบเส้นทางใหม่ ไม่ต้องไปเบยีดเสยีดกบัผู้คนอกีต่อไป

พมิพ์นาราหยบิกระเป๋าสตางค์พร้อมกบัเสื้อคลมุมฮูีดตวัหนา ที่

ไคโรถงึกลางวนัจะร้อนจดั แต่พอตกกลางคนืแล้วอากาศกเ็ยน็เอาเรื่อง 

และที่ส�าคญัคอืถงึแม้หมูบ้่านหล่อนจะเป็นหมูบ้่านชาวต่างชาตทิี่มกีาร

รกัษาความปลอดภยัค่อนข้างด ีแต่กลางค�่ากลางคนืกต้็องระวงั หล่อน 

ไม่ควรประมาท

หญงิสาวดงึฮูดคลมุศรีษะ เมื่อดูการแต่งกายของตนในกระจก

ว่าเรยีบร้อยดจีงึออกจากบ้าน

ตรอกแคบนี้ตอนกลางวันก็สัมผัสถึงความอับชื้นได้ และ

เดาไม่ผดิ ตอนกลางคนืที่นี่คอืช่องลมพดัผ่านพอด ี อากาศเยน็จนถงึ

หนาว หญงิสาวเดนิไปเรื่อยๆ โดยพยายามไม่คดิอะไร ที่ไคโรเจ้าหน้าที่

ตรวจความเรยีบร้อยจะกระจายไปทกุที่ในเมอืง ถ้าสมมตุเิกดิเหตกุารณ์

ปล้นฆ่าหรืออะไรในตรอกนี้ อันดับแรกที่ต้องท�าคือเป่านกหวีดใน

กระเป๋าเสื้อ จากนั้นค่อยพยายามวิ่งไปให้ถงึทางออก ตรงนั้นมเีจ้าหน้าที่

เดนิประจ�าอยู่สี่ห้านาย 
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ระหว่างที่คดิอะไรเพลนิๆ กพ็ลนัเหลอืบไปเหน็คนนั่งก้มหน้าห่ม

ผ้าห่มเก่าๆ ที่แทบจ�าสเีดมิของมนัไม่ได้ ร่างหนาพงิผนงัข้างลงัไม้ที่วาง

ทับกันจนสูงสองข้าง คงใช้บดบังความหนาวหรือไม่ก็หลบซ่อนอะไร 

สกัอย่างโดยมร่ีางคนอยูต่รงกลาง ถ้าไม่ได้สงัเกตบางทอีาจจะไม่มใีคร

เห็นคนผู้นี้เลยก็ได้ หญิงสาวหยุดมองเพียงชั่วครู่ก่อนจะเร่งฝีเท้าเดิน

ต่อ 

‘อาจเป็นพวกไร้บ้าน’ 

หญงิสาวเดนิไปตามตรอก ในที่สดุกท็ะลอุอกไปในตวัเมอืงไคโร 

หล่อนเดินไปที่ซูเปอร์มาร์เกตขนาดใหญ่เพื่อเลือกมะเขือเทศลูกโตมา

สี่ห้าลูก ซอสส�าเรจ็รูป และของกนิจกุจกิอกีหลายอย่าง

พมิพ์นาราเลอืกมาท�างานที่ส�านกัพมิพ์ที่นี่กบัผูเ้ป็นน้าหลงัจาก

เรียนจบปริญญาตรี นับรวมแล้วก็เกือบสามปีได้ ช่วงปีแรกหล่อนยัง

อาศยัอยู่ที่บ้านน้ารภ ีซึ่งมสีามขีองน้าและลูกๆ อยู่ด้วย แม้น้าสาวจะ

ดแูลหล่อนเป็นอย่างดแีต่หลายสิ่งหลายอย่างกไ็ม่สะดวกนกั ดงันั้นการ

แยกบ้านออกมาจงึเป็นเรื่องที่หล่อนเหน็ด้วยกบัตวัเองมากที่สดุ 

ระหว่างทางกลับมีเจ้าหน้าที่เดินสวนมาอีกครั้ง พิมพ์นารายิ้ม

ให้พวกเขาเล็กน้อยก่อนจะเดินกลับเข้าไปในตรอกแคบ ระยะทางใน

การเดินกลับเหมือนจะใกล้กว่าตอนขามา หนึ่งเป็นเพราะหล่อนคิด

อะไรเรื่อยเปื่อย สองคอืหล่อนก�าลงันกึถงึคนไร้บ้านในตรอกนั่น ด้วย

ความสงสารจึงซื้อขนมปังกับกาแฟมาให้ ถ้าท้องอิ่มก็คงจะช่วยได้

หลายอย่าง หล่อนรู้ว่ามนัไม่ใช่กงการหรอืธรุะหน้าที่อะไรของตน แต่

ถงึยงัไงกอ็ดที่จะสงสารเพื่อนมนษุย์ด้วยกนัไม่ได้ บ้านกไ็ม่มอียู ่เผลอๆ 

อาจจะไม่มคีรอบครวัเลยด้วยซ�้า

พมิพ์นาราเดนิมาจนถงึกองลงัสูงพะเนนิ หล่อนค่อยๆ ลดฝีเท้า

ลงพร้อมกับชะโงกมองไปยังคนไร้บ้านที่นั่งห่อตัวอยู่ เมื่อเข้าไปใกล้ 

กพ็บว่าคนตรงหน้าเหมอืนจะนั่งหลบัตวัโยกโงนเงนไปมา คดิในใจว่า
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ไม่ควรรบกวนการพักผ่อนของคนอื่นจึงตัดสินใจวางของที่ซื้อมาให้ไว้

ด้านหน้า ก่อนจะย่องออกมาเงยีบๆ 

“สอดรู้สอดเหน็” เสยีงทุ้มดงัเป็นภาษาองักฤษเนบิๆ 

หญงิสาวเลกิคิ้วหนักลบัไปมอง แสงสว่างเลก็น้อยจากถนนหลกั

ท�าให้เหน็หน้าผู้พูดไม่ชดัเท่าใดนกั

ชายหนุ่มขยับตัวอย่างยากล�าบาก รู้สึกเหมือนเรี่ยวแรงถูกดูด

กลนืไปจนหมด อาการตาพร่ามวัที่เกดิขึ้นเป็นระยะท�าให้เหน็หน้าคน

สอดรู้สอดเห็นไม่ชัดเท่าที่ควร แต่ดูจากรูปร่างผอมบางนั่นน่าจะเป็น 

ผู้หญงิ ซึ่งคนอย่างเขาไม่ต้องการให้ผู้หญงิมาช่วย วุ่นวายไม่เข้าเรื่อง

พิมพ์นารากลับไปยืนมองชายตรงหน้าอย่างชั่งใจ คิดว่าการที่

วางอาหารไว้ให้มันต่างจากกิริยาการโยนมากนะ แต่ท�าไมอีกฝ่ายถึง

พูดแบบนี้ หล่อนเคยท�าแบบนี้ที่อื่น คนเหล่านั้นกอ็อกจะดอีกดใีจที่ได้

อาหารไม่ใช่เหรอ

อ่า...หล่อนลืมไป บางคนใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่จนเคยชิน 

คงไม่ชอบให้ใครมายุ่งกบัชวีติของตนสนิะ

แต่คนไร้บ้านจะพูดภาษาอังกฤษได้เหรอ หรือเขาจะเป็นคน 

ต่างชาตทิี่เดอืดร้อน พมิพ์นาราเกบ็ความสงสยัเอาไว้และเดนิออกมา

อย่างสงบนิ่ง แต่เพยีงไม่กี่ก้าวกร็ู้สกึถงึสิ่งเยน็เฉยีบฉวยจบัที่ข้อมอื!

“เฮ้คณุ!” หญงิสาวหวดีร้อง ตกใจจนตวัแขง็ พยายามบดิข้อมอื 

ออกจากมอืหยาบกระด้างของคนไร้บ้าน

“คุณควรปล่อยฉันเดี๋ยวนี้นะ ไม่อย่างนั้นฉันจะตะโกนเรียก 

เจ้าหน้าที่” หล่อนกลนืความตกใจและกล่าวเสยีงแขง็เป็นภาษาองักฤษ

เช่นเดยีวกนั

คนเร่ร่อนค่อยๆ ลุกขึ้น เมื่อยืนเทียบกันแล้วอีกฝ่ายสูงไม่ต่าง

อะไรกับกองลังไม้ หญิงสาวพยายามจะบิดข้อมือออกแต่มือเย็นของ

อกีฝ่ายกลบับบีแน่นเหมอืนคมีเหลก็ อกีทั้งถงุกระดาษขนาดใหญ่ที่ถอื
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อยู่อกีข้างกท็�าให้เคลื่อนไหวไม่ถนดั

“เธอมีสิทธิ์อะไรมาสั่งฉัน” คนเสียงทุ้มเอ่ยถาม น�้าเสียงเย็น 

ยะเยอืกไม่ต่างจากเนื้อตวัและบรรยากาศ

“คณุกไ็ม่มสีทิธิ์มาแตะต้องตวัฉนั!” แม้จะตอบเสยีงแขง็กลบัไป

แต่หญิงสาวก็รู้สึกว่าหัวใจของตัวเองเต้นรัวอย่างหวาดกลัว ถ้าย้อน

เวลากลบัไปได้หล่อนคงไม่มายุ่งเรื่องคนอื่น จะไม่มาสงสารคนเร่ร่อน

แบบนี้แน่!

ชายหนุ่มจบัอาการตวัสั่นของหญงิสาวตรงหน้าได้ ถอนหายใจ

เลก็น้อยว่าตนเองละเมอหรอืยงัไงถงึได้มาหาเรื่องผู้หญงิ

“เกบ็ของของเธอไปด้วย ฉนัไม่ใช่ขอทาน” คนเสยีงทุ้มสั่งการ 

แต่ก่อนที่จะได้ปล่อยมือ ร่างหนักก็พลันทรุดลงไปกองกับพื้น ด้วย 

น�้าหนกัตวัที่ต่างกนัมากท�าให้ร่างบางเซเข้ามาใกล้ด้วย 

‘ไอ้พวกสองคนนั้นเมื่อไหร่จะมา’ เขาก่นด่าในใจ พลางเอื้อมมอื

ไปกดปากแผลที่ต้นแขนของตนเองไว้

เงนิและสิ่งของจ�าเป็นหลายอย่างอยูใ่นกระเป๋าเสื้อสทูซึ่งโยนทิ้ง

ไปไหนแล้วกไ็ม่รู้ ที่พอจะมปีระโยชน์คอืนาฬิการาคาแพงที่น�าไปแลก

ผ้าห่มเก่าๆ กบัสถานที่หลบภยัจากขอทานที่เคยนอนประจ�าที่นี่ และ

ของบางอย่าง...เขาคิดว่าอีกไม่นานผู้ติดตามก็คงจะมารับ แต่นี่...มัน

จะนานเกนิไปแล้ว

หญงิสาวถอยออกจากชายเร่ร่อนทนัททีี่หลดุเป็นอสิระ แม้ใจจะ

สั่งให้ขาทั้งสองวิ่งหนอีอกมาให้เรว็ที่สดุ แต่อาการแปลกๆ นั่งเซไปมา

ของคนตรงหน้าท�าให้สมองของหล่อนต่อต้านค�าสั่งนั้น

ชายเร่ร่อนที่อยู่ๆ ก็ทรุดลงไปนั่งกุมแขนตัวเอง บวกกับแขน 

อกีข้างที่พยายามดนัพื้นพยงุตวัชวนให้สงสยัว่ามปัีญหาอะไรหรอืเปล่า 

เขาก้มหน้ามองต�่าไม่สบตา และถอยเขยิบไปนั่งพิงผนังใกล้กองลัง 

เช่นเดมิ
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“คณุดูไม่เหมอืนคนไร้บ้านนะคะ มปีัญหาอะไรรเึปล่า” หล่อน

กลั้นใจถามออกไป อยากจะกดัลิ้นตายสกัสบิหน

‘ฉนัต้องบ้าไปแล้วแน่ๆ!’ ร่างบางก้าวเท้าเข้าไปใกล้ เมื่อเหน็ว่า

อกีฝ่ายยงัคงนิ่งเงยีบจงึเอื้อมมอืไปเขย่าแขนข้างที่เขากมุไว้เบาๆ 

“เอ่อ...คณุเป็นนกัท่องเที่ยวรเึปล่าคะ แล้วบาดเจบ็อะไรรเึปล่า 

หรอืว่าคณุไม่ช�านาญทาง ฉนัพาคณุไปส่งที่สถานตี�ารวจได้นะ” 

“ไม่ต้องยุ่ง” เสียงไม่เป็นมิตรตอบกลับพร้อมปัดมือออกอย่าง

แรง 

“โอเคค่ะ” พิมพ์นาราถอนหายใจเบาๆ หนึ่งทีก่อนจะลุกขึ้น 

ถอยออกมา บางทเีขาอาจจะโดนท�าร้ายมา ดงันั้นถงึโดนปฏเิสธอย่าง 

หยาบคายหล่อนกไ็ม่ถอืสาอะไรมาก

“เอาเป็นว่าฉันจะแจ้งเจ้าหน้าที่ให้คุณนะ แต่คงต้องรอสักครู่ 

ฉนัไม่ได้เอาโทรศพัท์ออกมาด้วย” หล่อนพูดตดับทก่อนจะเดนิออกมา 

รู้สกึชื้นๆ หนบึๆ ที่ฝ่ามอืเลก็น้อย อาจจะเป็นเหงื่อของคนเร่ร่อนคนนั้น 

คดิพลางเชด็มอืกบัเสื้อคลมุของตน

ร่างบางเดนิมาเรื่อยๆ จนทะลอุอกจากตรอกแคบ เพยีงไม่นาน

ก็ถึงหมู่บ้านและบ้านเช่าหลังเล็กของตน ถอนหายใจอีกครั้งก่อนจะ

ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสื้อ หยบิกญุแจออกมาเพื่อไขประตู...

กริ๊ง!

เสยีงลูกกญุแจหล่นกระทบพื้นเรยีกสตคินืมาพร้อมกบัการยกมอื

ตวัเองขึ้นมาดูช้าๆ 

มอืหล่อนเปื้อนเลอืด!

“นี่มัน...” หญิงสาวสบถกับตัวเองก่อนจะก้มมองเสื้อคลุม ยัง

คงมีหลักฐานประทับอยู่ว่าหล่อนไม่ได้ฝันไป เสื้อคลุมมีรอยเลือดติด

อยู่! และข้อมอือกีข้างที่โดนคนเร่ร่อนจบัไว้กป็รากฏรอยเลอืด! 

“!!!” พมิพ์นาราอ้าปากค้าง ตวัชาไปชั่วขณะ สิ่งที่เพิ่งเหน็ท�าให้
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รบีเรยีกสตกิลบัคนื วางของลงไว้ที่หน้าประตูบ้าน หยบิกญุแจก่อนจะ

ลากขาสั่นเทาไปยงัเส้นทางที่ตวัเองเพิ่งจากมา

“ให้ตายส ิโดนท�าร้ายจรงิๆ ด้วย!” 

แต่เพียงไม่กี่ก้าวสมองของหล่อนก็เกิดค�าถามขึ้น ถ้านั่นเป็น

ฆาตกรฆ่าคนล่ะ! ไม่อย่างนั้นคงไปโรงพยาบาลเองแล้ว จะมาทนนั่ง

เจบ็ท�าไม

แต่สมองอีกด้านก็แย้งขึ้นมา บางทีอาจจะไม่เลวร้ายแบบนั้น 

เขาอาจจะเป็นพวกหลบหนเีข้าเมอืง เป็นคนบาดเจบ็ เป็นนกัท่องเที่ยว 

หรอืเป็นอะไรกต็ามแต่ ซึ่งหล่อนจะปล่อยให้เขาอยู่ตรงนั้นจรงิเหรอ

เมื่อได้ค�าตอบร่างบางจึงรวบรวมสติวิ่งกลับไปทางเดิม หล่อน

ไม่ได้ใจร้ายจนถึงขั้นท�าเป็นไม่รู้ไม่เห็นแล้วปล่อยให้คนบาดเจ็บนอน

อยู่ตรงนั้นแน่!

หญิงสาววิ่งกลับมาที่ตรอกแคบ วิ่งตรงมาเรื่อยๆ จน

สดุท้ายกเ็หน็ร่างหนานอนพงิผนงัอยูท่ี่เดมิ หล่อนทั้งตกใจและท�าอะไร

ไม่ถกู ตดัสนิใจวิ่งไปยงัปลายตรอกอกีด้านที่เคยเจอเจ้าหน้าที่เดนิผ่าน 

แต่โชคร้ายที่ตอนนี้ไม่มใีครเลย เมื่อเป็นเช่นนั้นจงึวิ่งกลบัมาที่เดมิ

“คณุ! คณุ! ไปโรงพยาบาลเถอะ!” หล่อนเขย่าตวัอกีฝ่าย...แต่

เขาไม่เหลอืสตริบัรู้แล้ว 

“ตายแล้ว ตายแล้ว ท�ายังไงดี!” คนเสียงแหลมเผลอพูดเป็น

ภาษาบ้านเกิดด้วยความตื่นตระหนก หันซ้ายขวาหาคนเดินผ่านไป

ผ่านมาเพื่อขอความช่วยเหลอื ความว่างเปล่าท�าให้หล่อนยิ่งตกใจและ

ตดัสนิใจอะไรบางอย่างที่แปลกพลิกึ อนัตราย สุ่มเสี่ยง... 

‘เอากเ็อา!’

พมิพ์นาราพยงุร่างหนาของชายเร่ร่อนขึ้นมา ตวัเขาหนกัมากจน

หล่อนเซไปอกีด้าน และกดัรมิฝีปากจนห้อเลอืดเพราะออกแรงลากคน
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ร่างใหญ่ เพยีงเดนิไม่กี่ก้าวเสยีงทุ้มกด็งัข้างๆ ใบหูอกีครั้ง

“ไม่ต้องยุ่ง” เขาเอ่ยแผ่วเบา

“ไม่ยุ่งไม่ได้หรอก คุณบาดเจ็บอยู่นะ!” หล่อนตอบกลับด้วย

ความร้อนใจ หากเหน็หน้าตนตอนนี้คงพบว่าซดีขาวยิ่งกว่าคนบาดเจบ็

“นี่! คณุอย่าเพิ่งตายนะ!”

ร่างบางเดนิเซไปเซมาจนในที่สดุกอ็อกจากตรอกแคบมาได้ เดนิ

มาอกีไม่ไกลกถ็งึบ้านหลงัเลก็

เนื่องจากดกึมากแล้วท�าให้ผู้คนบางตา แทบไม่มใีครสงัเกตว่า

หล่อนหอบอะไรกลับเข้ามาที่บ้าน หรือบางทีอาจจะมีคนเห็นแต่พวก

เขาเลอืกที่จะไม่สนใจ

“บ้าเอ๊ย!”

หญิงสาวล้วงกุญแจเปิดประตูบ้านด้วยมือสั่นเทา แล้วจึงพยุง

ร่างหนักเข้าไปข้างใน โซฟาตัวยาวสีเลือดหมูดูตัวเล็กไปถนัดตาเมื่อ

เทยีบกบัร่างยกัษ์ของคนเร่ร่อนนี่ หล่อนวิ่งกลบัไปที่หน้าบ้านเอาถงุของ

ที่ซื้อมาไปโยนไว้ในครวัอย่างรบีร้อน ก่อนจะวิ่งกลบัมาหาคนบาดเจบ็

ที่นอนพาดยาวไร้เรี่ยวแรงอยู่บนโซฟา

“โทรศพัท์ โทรศพัท์” ใบหน้าหล่อนซดีเผอืดและมอีาการกระวน- 

กระวาย รบีค้นหาโทรศพัท์มอืถอืและมาหยดุยนืมองคนบาดเจบ็ แต่

ก่อนที่จะได้กดเบอร์ฉกุเฉนิ เสยีงทุ้มกลบัชงิขดัจงัหวะ

“อย่าเพิ่งตามใครมา อย่าตามรถโรงพยาบาล” ดวงตาทั้งคูห่ลบั

พริ้ม มีเหงื่อผุดขึ้นมาตามไรผม เขาพูดเสียงเบาจนดูเหมือนละเมอ

เพราะพษิบาดแผลมากกว่าพูดกบัหล่อน

“คุณอย่ามาตายที่บ้านฉันนะ!” พิมพ์นาราขมวดคิ้วกุมขมับ 

และกดโทร. ออกทนัที

“ฉันบอกว่าอย่าเพิ่งเรียกใคร!” คนไร้บ้านลืมตาขึ้น นัยน์ตา 

สคีรามคูน่ั้นสะกดให้หล่อนนิ่งไปสกัพกั คิ้วเข้มของอกีฝ่ายขมวดเข้าหา
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กนั เอ่ยค�าสั่งด้วยน�้าเสยีงเฉยีบขาด

“วางสาย!” 

หญิงสาวเม้มปากชั่งใจ ตัดสินใจกดวางสายก่อนจะวิ่งไปหา 

กล่องยาสามญัประจ�าบ้านเพื่อท�าแผลให้คนตรงหน้าไปตามมตีามเกดิ 

มแีรงเจ้ากี้เจ้าการขนาดนี้คงไม่สาหสัมาก

ถ้าไม่นบัเรื่องความสะอาด หล่อนเพิ่งสงัเกตว่าเสื้อที่คนเร่ร่อน

สวมเป็นยี่ห้อแพงทเีดยีว แต่กน็ั่นแหละ เหน็อยู่ทนโท่ว่าของแพงไม่ได้

ชว่ยยามฉกุเฉนิ หล่อนตดัแขนเสื้อเชิ้ตทิ้งไปอย่างรวดเรว็ พลนัอ้าปาก

ค้างอทุานเป็นภาษาบ้านเกดิเมื่อเหน็แผลเหวอะหวะ 

“คณุ! ไปโรงพยาบาลเถอะ!!”

อกีฝ่ายไม่ใส่ใจที่หล่อนพดู กลบัล้วงกระเป๋ากางเกงส่งเครื่องมอื

อเิลก็ทรอนกิส์สดี�าให้

“เอาไปวางไว้...ที่...ม.ี..สญัญาณ...” ค�าพูดสดุท้ายถูกกลนืหาย

เข้าไปในล�าคอก่อนที่เขาจะสลบเหมอืดไป

“ให้ตายสิ! คุณอย่าเพิ่งตายนะ!” พิมพ์นาราสบถกับตัวเอง 

ก่อนจะถลาเข้าไปอังจมูกโด่งของคนตรงหน้า โชคดีที่ยังสัมผัสได้ถึง 

ลมหายใจอุ่นๆ หญิงสาวค้นยาแก้ปวดกับยาแก้อักเสบอย่างละสอง

เม็ดจากในกล่อง วิ่งหายเข้าไปในครัวและกลับมาพร้อมกับแก้วน�้า 

คอ่ยๆ พยงุศรีษะหนกัขึ้นมาอย่างทลุกัทเุล บงัคบักรอกยาและน�้าตาม

ลงไป 

เมื่อท�าความสะอาดรอบๆ บาดแผลตามความรู้ทางการแพทย์

อนัน้อยนดิเสรจ็ หญงิสาวจงึใช้ผ้าก๊อซแผ่นใหญ่ปิดความน่ากลวัของ

แผลไว้ ติดเทปกาวไม่แน่นมากเนื่องจากกังวลว่าจะกระทบกระเทือน

ถึงบาดแผล หากเขาติดเชื้อตายจะโทษว่าเป็นความผิดของหล่อน 

หรอืเปล่า

แขนอีกข้างและช่วงล�าตัวก็ถูกส�ารวจเช่นกัน ส่วนใหญ่มีแต ่
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รอยแผลขดีข่วน หล่อนเชด็หน้า คอ แขน ท�าความสะอาดพวกคราบ

สกปรกให้ก่อนจะเขย่าแขนเรยีกเจ้าของร่างอกีครั้ง 

“คณุ คณุ” แน่นอนว่าอกีฝ่ายไม่ตอบสนอง

หญงิสาวนั่งเฝ้าอยู่ครู่ใหญ่จนเหน็ว่าลมหายใจเขาเริ่มสงบ สหีน้า

กังวลเหมือนฟ้าจะถล่มเมื่อครู่ค่อยๆ ปรับมาเป็นแบบเดิม มองดู

นาฬิกาเหน็ว่าดกึมากโข หล่อนจงึหมนุตวัไปมา ชั่งใจว่าควรเอายงัไง

ต่อดี เมื่อเห็นอีกฝ่ายกัดฟันกึกๆ จึงเดินเข้าไปเอาผ้าห่มออกมาห่ม 

ให้ มอืเรยีววดัอณุหภมูบินหน้าผากคนบาดเจบ็ และเอ่ยส�าทบัเป็นรอบ

ที่ยี่สบิ

“อย่ามาตายในบ้านฉนันะคณุ!” 
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แสงแดดของเช้าวนัใหม่ส่องผ่านหน้าต่างกระจกใสกระทบ 

ถงึตวัของชายหนุม่ ร่างหนาพลกิไปมาเพื่อหลบแสงแสบตาจนเริ่มรูส้กึ

ว่าวนันี้ ‘เตยีงนอน’ ของตนมนัแคบและเลก็กว่าที่เคยนอนอยูเ่ป็นประจ�า 

แม้แต่ขากย็งัไม่สามารถเหยยีดออกไปได้ดั่งใจ

อาการปวดระบมตามเนื้อตัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่แขนทั้งสอง

ข้างท�าเอาเขาค�ารามเสียงทุ้มต�่าหลายครั้ง สติที่เคยพร่าเลือนค่อยๆ 

แจ่มชดัขึ้นทกุขณะ แขนบอบช�้าถกูผูเ้ป็นเจ้าของเรยีกใช้งานโดยยกขึ้น

บังแสงแดด นัยน์ตาสีครามหรี่ลงจนแทบจะเป็นเส้นตรงขณะมอง

บรรยากาศรอบตวั ใช้เวลาชั่วครู่ในการปรบัสายตาให้เข้าที่ สิ่งแรกที่

เหน็คอืชั้นหนงัสอืที่กนิบรเิวณไปกว่าครึ่งของห้องนี้ ภายในห้องแคบๆ 

หรอืบ้านหลงัเลก็ๆ ตกแต่งเรยีบง่ายสะอาดสะอ้าน แม้จะเทยีบไม่ได้

สักเศษหนึ่งส่วนพันกับความหรูหราของห้องรับรองแขกของชีคที่เขา

เพิ่งหลบออกมาเมื่อวาน แต่ก็ยังดีกว่าลังเหม็นอับชื้นที่เคยใช้ซ่อนตัว

อยู่มากโข 

‘ที่นี่ที่ไหน’ 

ค�าถามแรกผุดขึ้นเมื่อยืนขึ้นมองรอบบริเวณ พยายามไล่

เหตุการณ์ดูทีละเรื่อง เขาจ�าได้ว่าปะทะกับพวกลอบกัดที่ทะเลทราย 

2
ชาวนากับงูเห่า
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และสองผู้ติดตามให้ล่วงหน้าออกมาก่อน หลังจากหลบผู้คนในเมือง

ได้ก็เข้าไปนั่งรอเจ้าพวกนั้นอยู่ในตรอก มีผู้หญิงสาระแนที่คิดว่าเขา

เป็นขอทาน...มอืหยาบกร้านยกขึ้นนวดขมบัเมื่อเหตกุารณ์หลงัจากนั้น

เป็นภาพเลอืนรางไม่ชดัเจน

แก๊ก!

ชายหนุม่ยกเท้าเพื่อดวู่าตนเผลอเหยยีบอะไรไป เมื่อเหน็ชดัถนดั

สองตาว่าเป็นเครื่องตดิตามกถ็งึกบัสบถค�าหยาบออกมาดงัลั่น

“ระย�าเอ๊ย!” 

เหมอืนจกิซอว์สมองต่อกลบัเข้าที่ ภาพเลอืนรางแจ่มชดัขึ้นมา

แทบจะทนัท ีใช่! ผู้หญงิคนนั้นพาเขาออกมาจากตรอกนั่น ระหว่างที่

หล่อนเจ้ากี้เจ้าการที่จะช่วยท�าแผล เขาเป็นคนหยิบเครื่องติดตามนี้ 

ให้แล้วก�าชับหล่อนด้วยตัวเองว่าให้เอาไปวางในที่ที่มีสัญญาณ แต่

ท�าไมมนัมานอนแอ้งแม้งเป็นของไม่มคี่าแบบนี้!

เมื่อหยบิเจ้าเครื่องตดิตามเลก็จิ๋วพลกิไปมากพ็ลนัได้ค�าตอบว่า

เหตใุดพวกนั้นถงึหาเขาไม่เจอสกัท ีไม่ต้องพูดเรื่องสญัญาณ ใจกลาง

เมืองแบบนี้จะไม่มีได้ยังไง ไม่รู้ว่าเขาหรือผู้หญิงคนนั้นเป็นคนไปทับ

โดนปุ่มปิดกนัแน่

นยัน์ตาสคีรามฉายแววไม่สบอารมณ์ สบถค�าหยาบพลางขมวด

คิ้ว โชคดแีค่ไหนที่ไม่ตาย แต่โชคร้ายต้องมาเจอคนโง่ เขาเกลยีดพวก

ขดัค�าสั่งเป็นที่หนึ่ง สาระแนเป็นที่สอง โง่แบบไม่เข้าใจอะไรเลยเป็นที่

สาม ซึ่งดูเหมอืนว่าผู้หญงิสาระแนจะมคีรบทกุข้อ!

ผู้บาดเจ็บกดปุ่มเปิดเครื่อง และน�าไปวางไว้บนขอบหน้าต่าง

เพื่อให้สญัญาณที่ส่งออกไปเสถยีรที่สดุ ความปวดหนบึจากบาดแผล

ที่เริ่มอักเสบแล่นขึ้นมา เขาอดทนกัดฟันจนกรามทั้งสองข้างขึ้นเป็น

รอยนูน เริ่มนบัถอยหลงัว่าพวกนั้นคงโผล่มาภายในครึ่งชั่วโมง 

แต่ก่อนที่จะไป...เขาควรจะ ‘ขอบคณุ’ ผู้มพีระคณุอย่างจรงิจงั
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สกัหน่อย จะได้ไม่ต้องมาเสนอหน้าทวงบญุคณุภายหลงั

ครืด ครืด ครืด

มือบางคล�าสะเปะสะปะไปตามผ้านวมนุ่มบนเตียง ผู้ถูกปลุก

ครางเสียงอู้อี้ขัดใจ เสียงสั่นดังอยู่นานพอสมควรและไม่มีทีท่าว่าจะ

หยดุ แม้สิ่งรบกวนจะอยู่ใกล้ตวักจ็รงิ แต่วนิาทนีี้หญงิสาวไม่มสีตคิดิถงึ

เรื่องทิศทางมากเท่าใดนัก ในที่สุดดวงตาสีน�้าตาลเข้มก็ยอมเปิดขึ้น 

คว้าโทรศพัท์แล้วตั้งสตกิรอกเสยีงลงไป

“สวสัดค่ีะคณุน้า” พมิพ์นารารบัโทรศพัท์ด้วยเสยีงงวัเงยี ยกมอื

อกีข้างถูตาไปมา

เนื่องด้วยอาชพีท�าให้พกัผ่อนไม่เป็นเวลา วนัๆ จดจ้องอยูแ่ต่กบั

ตัวหนังสือจนเกิดความเมื่อยล้าและปวดตาจึงอยากพักผ่อนมากกว่า

ปกติเพื่อเติมพลังฟื้นฟู ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อคืนหล่อนยังรู้สึกเหนื่อย

มากกว่าวันธรรมดาสักสามเท่าตัวได้ การไปออกแรงพยุงกึ่งลากคน 

ไร้บ้านร่างยกัษ์นั่นมนัใช่งานง่ายที่ไหนกนั ทั้งปฐมพยาบาล เชด็หน้า

เชด็ตาท�าความสะอาด นั่งเฝ้าให้แน่ใจว่าอกีฝ่ายจะไม่ตายที่บ้าน กว่า

จะจดัการทกุอย่างเรยีบร้อยและอาบน�้าเข้านอนกก็นิเวลาไปค่อนคนื

“น้าจะกลับไทยไปก่อนนะนารา ทางผู้อ�านวยการเพิ่งอนุมัต ิ

พักร้อนของน้ามาพอดี อีกอย่างน้าก็มีธุระต้องไปจัดการด้วย” เสียง

คุ้นเคยดงัมาตามสาย

“งั้นหนูไม่เข้าออฟฟิศนะคะ ถ้ามีรายละเอียดคืบหน้าของงาน

หนูจะส่งอเีมลให้เชก็อกีทคี่ะ”

พิมพ์นารากับผู้เป็นน้าสาวท�างานอยู่กับส�านักพิมพ์ยักษ์ใหญ่

แห่งหนึ่งซึ่งมสีาขากระจายไปทั่วโลก คณุน้าของหล่อนผู้ซึ่งมปีระสบ-

การณ์ท�างานอันยอดเยี่ยมมีโอกาสได้เลื่อนต�าแหน่งไปประจ�าสาขา

ตามแต่ที่จะเลอืก และคณุน้ากเ็ลอืกที่จะมาอยู่กบัสามแีละลูกซึ่งเป็น
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นกัโบราณคดอียูท่ี่นี่ ดงันั้นจงึไม่ใช่เรื่องแปลกที่หล่อนจะตามญาตเิพยีง

คนเดยีวมาอยู่ ณ ที่ไกลแสนไกลจากบ้านเกดิเช่นนี้

“เที่ยวให้สนกุนะคะ”

หล่อนกบัน้ารภคียุกนัอกีสองสามนาทแีล้วแยกย้ายวางสายไป 

หญงิสาวนอนนิ่งอยูส่กัพกัก่อนจะลมืตาขึ้นมองเพดานโล่ง เสยีง

เครื่องปรบัอากาศเยน็สบายเหมอืนเพลงกล่อมชวนนอนต่ออกีรอบ แต่

คดิไปคดิมาหล่อนควรออกไปดูคนเจบ็ข้างนอกก่อน หนึ่งเพื่อให้แน่ใจ

ว่าคนที่เสยีก�าลงัแขนทั้งพยงุทั้งลากมานั้นยงัมชีวีติอยู ่สองเพื่อถามว่า

เขาต้องการอะไรเพิ่มเตมิหรอืไม่ อย่างเช่นโทรศพัท์ตดิต่อสถานทูต

ร่างบางคลานลงจากเตยีงนุ่มอย่างอาลยัอาวรณ์ หยบิเสื้อผ้าที่

ดูสุภาพมาเปลี่ยนแทนเสื้อบางๆ ของตน ก่อนจะส่องกระจกดูความ

เรียบร้อยของเครื่องแต่งกายอย่างถี่ถ้วนอีกครั้ง ผมยาวถูกสางลวกๆ 

ไม่ให้ดเูป็นผญีี่ปุน่มากเกนิไป หญงิสาวเดนิไปเปิดประตชูะโงกซ้ายขวา

มองหาผู้บาดเจ็บคนเมื่อคืน ที่น่าแปลกคือร่างของชายเร่ร่อนหายไป

ไหนไม่รู้ เหลอืแต่โซฟาสเีลอืดหมูตวัโปรดที่ว่างเปล่าเท่านั้น

เดินไปดูที่ห้องน�้าก็ไร้ซึ่งวี่แววของสิ่งมีชีวิต หรือว่าเขาจะไป

แล้ว...

พิมพ์นาราแอบบ่นชายเร่ร่อนในใจ เล่นหายตัวไปดื้อๆ แบบนี้

มนัใช่ซะที่ไหน เรื่องขอบคณุน่ะไม่เท่าไร แต่ไม่คดิจะบอกกล่าวล�่าลา

สกัค�า เขาไม่คดิบ้างเหรอว่าการที่หล่อนต้องมาพยงุร่างยกัษ์หนกักว่า

กระสอบข้าวสารนั้นมันไม่ใช่งานง่าย หนักก็หนักแถมเดินก็ไกล ช่าง

เป็นคนใจร้ายเสยีจรงิ

หญิงสาวท�าปากขมุบขมิบบ่นเป็นภาษาบ้านเกิดขณะสาวเท้า

ยาวๆ จ�้าอ้าวไปที่ห้องครวั...

หมบั!

“กรี๊ด!”
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การกระชากอย่างแรงและปล่อยกะทันหันท�าให้ร่างของหล่อน

ล้มคว�่าเข่ากระแทกพื้น สาบานว่าหล่อนเห็นแวบๆ ว่าเจ้าของมือผีนี่

ถอยหลงัหลบไป โชคดเีหลอืเกนิที่ใช้มอืค�้ากนัไม่ให้หน้าฟาดแหมะลง

ไปจูบพื้น หญงิสาวเงยหน้าขมวดคิ้วมองผู้กระท�าแทบจะทนัท ีแต่ยงั

ไม่ทนัได้เอ่ยอะไรเสยีงทุ้มกช็งิขดัขึ้นมาก่อน

“อรณุสวสัดิ์” เขาเอ่ยเสยีงแขง็ มองต�่าราวกบัว่าไม่อยากจะเสยี

เวลาเสวนาด้วย

“ไปอรณุสวสัดิ์ในนรกเถอะ!”

พมิพ์นาราลกุขึ้นมาแทบจะทนัททีี่จบประโยค ฝ่ามอืบางเหวี่ยง

ฟาดไปยงัผ้าก๊อซปิดแผลของอกีฝ่ายเตม็แรง ไม่แน่ใจว่าเสยีง ‘เปรี๊ยะ!’ 

เมื่อครู่เกิดจากเนื้อฝ่ามือกระทบเนื้อแขน หรือว่าแผลของอีกฝ่ายมัน

ระเบดิกนัแน่

“ระย�า! ยายบ้า!!”

พลั่ก!

คนบาดเจบ็ค�ารามลั่นพร้อมดนัร่างบางไปชนผนงัอย่างแรง ถ้า

มันไม่ได้ท�ามาจากปูน...สาบานด้วยวิญญาณฟาโรห์อียิปต์เลยว่าร่าง

ของหล่อนคงทะลุกระเด็นออกไปแล้ว แต่ด้วยความที่มันเป็นปูนเลย

ท�าให้สะเทือนไปยันกระดูก หญิงสาวยกมือทั้งสองข้างดันแผงอกอีก

ฝ่ายให้ออกห่างจากตวัตามสญัชาตญาณ แต่กไ็ม่เป็นผลเท่าใดนกัเมื่อ

เขายงัคงนิ่งเฉยไม่รบัรู้การต่อต้านที่ว่า

“นี่คุณ!” หล่อนกรี๊ดเสียงแหลมลั่น พยายามผลักร่างหนัก 

ออกไป

“เธอท�าแผลฉันปริ!” น�้าเสียงแข็งกร้าวเข้ากันได้ดีกับแววตา

ราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ ชายหนุ่มบีบต้นแขนในมือแน่น ถ้าไม่ได ้

บาดเจบ็อยู่กระดูกเลก็นี่คงหกัเป็นสองท่อน

“แต่คณุท�าฉนัเจบ็ก่อน!” หล่อนจ้องผู้กระท�าก่อนโดยไม่หลบตา 
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เช่นกนั ไม่ผดิคาด...ชายเร่ร่อนนั่นเอง 

“ถ้าคุณไม่ปล่อยฉัน จากสถานทูตได้กลายเป็นสถานีต�ารวจ

แน่!” 

“ลองดูว่าจะมโีอกาสได้แจ้งรเึปล่า!” 

“ปล่อย!”

หญงิสาวดิ้นไปมาอย่างไม่ยอมจ�านน เตะต่อยอย่างบ้าคลั่งจน

ชายหนุม่ต้องรวบมอืหล่อนเอาไว้ หล่อนหวดีร้องเสยีงแหลมเมื่อข้อมอื

ทั้งสองข้างถูกรวบในครั้งเดียว ผู้กระท�ายิ้มเยาะมุมปากเมื่อคิดว่า 

ตวัแค่นี้จะแผลงฤทธิ์ได้สกัแค่ไหนกนัเชยีว

พลั่ก!

“บดัซบ!” เจ้าของเสยีงทุม้สบถลั่นก่อนจะคลายมอื เขาประเมนิ

พลาดไปอย่างมากเพราะฤทธิ์ร้ายของหล่อนยังไม่หมดแค่นั้น หล่อน

ใช้ศีรษะโขกเข้ามาที่ปลายคางของเขาเต็มแรงจนเซถอยหลังไปสอง

สามก้าว การยิ้มเยาะก่อนหน้าเปลี่ยนเป็นโดนอีกฝ่ายเสยคางจนกัด

ลิ้นตวัเอง!

เมื่อได้จังหวะเหมาะร่างบางจึงสลัดก�าแพงขนาดย่อม ยกเท้า

ถบีต้นขาของชายไร้บ้านเตม็รกั ก่อนจะวิ่งเตม็ฝีเท้าออกจากห้องครวั

“ช่วยด้วย!” หล่อนกรดีร้องเผื่อว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาข้างนอก

จะได้ยนิ 

ตงึ ตงึ ตงึ

เสยีงฝีเท้าหนกัวิ่งตามมาจากด้านหลงั หญงิสาวไม่แม้แต่จะเสยี

เวลาหันไปมองเพราะรู้ว่าสิ่งที่ตามมาคืออะไร แม้ไม่เคยเห็นผีแต่เดา

ว่าผีหลอกคงไม่น่ากลัวเท่านี้ ข้างหน้าอีกแค่ไม่กี่ก้าวก็จะเป็นประต ู

ห้องนอนที่มโีทรศพัท์อยู่ 

‘ไปสถานตี�ารวจเถอะ’ 

หมบั!
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ก่อนที่มือเล็กจะคว้าลูกบิดประตู ร่างบางก็ลอยหวือจากพื้น

เพราะโดนชายนรินามข้างหลงัรวบเอว! 

“กรี๊ดดด!” 

ความตกใจระคนความกลวัท�าเอาหญงิสาวดิ้นสดุแรงเกดิ ชาย

หนุม่ขมวดคิ้วกดัฟันแน่นต้านแรงของร่างบางในวงแขน แต่ทนได้เพยีง

ไม่นานแรงดิ้นของอีกฝ่ายก็ชนะ ร่างของคนทั้งคู่หงายหลังล้มตึงกลิ้ง

ไปพร้อมกัน บาดแผลที่เจ็บอยู่แล้วพลันเจ็บมากขึ้นไปอีก ใบหน้า

แขง็กร้าวแดงก�่า จากแค่หงดุหงดิพลนัแปรเปลี่ยนเป็นเดอืดดาล

ความแรงจากการกระแทกท�าให้หญงิสาวนอนมนึไปชั่วครู ่หล่อน 

ไม่อาจรู้ได้เลยว่าเพียงไม่กี่วินาทีนั้นจะเป็นการเปิดโอกาสให้อีกฝ่าย

กระโดดขึ้นคร่อมเหมอืนหมาป่าล่าเหยื่อ!

“แสบนกันะ!” ชายหนุ่มรวบแขนเลก็ไว้เหนอืศรีษะหล่อน และ

ตะโกนลั่น

หญงิสาวเบกิตากว้าง นอกจากใบหน้าบดิเบี้ยวถมงึทงึนั่นแล้ว 

ของเหลวสแีดงที่ไหลเป็นทางจากบาดแผลอนัเกดิจากฝ่ามอืของหล่อน

กน็่ากลวัไม่แพ้กนั 

“ปล่อย! ใครกไ็ด้ช่วยด้วย!” หญงิสาวพยายามขดัขนืด้วยการ

ดิ้นไปมา แต่ยิ่งดิ้นอกีฝ่ายกย็ิ่งตรงึหล่อนไว้แน่นจนรูส้กึชาที่ข้อมอื แรง

กดนั้นท�าให้หล่อนรู้สึกเจ็บ สุดท้ายเมื่อท�าอะไรไม่ได้จึงหยุดและจ้อง

กลบัด้วยแววตาเอาเรื่อง 

“ฉนัไม่น่าช่วยคณุเอาไว้เลย!” หญงิสาวร้องเสยีงแหลม

“เฮอะ! ฉนักไ็ม่ได้ขอให้เธอมาช่วย! สาระแน!” 

“ขนาด ‘หมา’ ฉันยังช่วยเลย ไม่งั้นคุณก็บอกว่าอยากตายส ิ

ฉันจะได้ปล่อยให้ตายไร้ญาติอยู่ตรงนั้น!” หล่อนเน้นบางค�า ตะโกน

กลบัด้วยความโมโหเช่นกนั

“คนปากดีแถวนี้คงได้ตายก่อน!” ชายหนุ่มบีบใบหน้าของคน
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ใต้ร่างอย่างแรง ก่อนจะสะบดัออกเหมอืนจบัของสกปรกชิ้นหนึ่ง

การกระท�ากักขฬะรุนแรงท�าเอาขอบตาทั้งสองของหล่อนร้อน

ผ่าว นี่มนัเวรกรรมอะไรกนัแน่ หล่อนไปช่วยงูเห่ามาหรอือย่างไร มนั

ถงึได้ชูคอฉกกดัเช่นนี้

“คุณต้องโตมาแบบไหนถึงได้ท�ามารยาททรามๆ กับคนที่ช่วย

ชวีติคณุ หรอืว่าไม่มใีครสั่งสอน!” 

ผูถู้กด่าชะงกัไปชั่วครูก่่อนจะกดัฟันดงักรอด นี่เป็นค�าถามบดัซบ

ที่สดุเท่าที่คนถามยงัมชีวีติอยู ่นอกนั้นแค่พดูจาไม่เข้าหกูไ็ปนอนคยุกบั

ดนิในหลมุแล้ว!

“ปากดจีงัเลยนะ!” ผู้พูดกระตกุยิ้ม ดูน่ากลวัมากกว่าเป็นมติร

ผู้หญิงบ้านี่ตบเข้าที่แผลเขาจนปริ แถมยังสะดีดสะดิ้งเสยคาง

เขาอกี หล่อนคดิว่าจะลูบหวัเสอืแบบไม่ยอมให้มนักดัได้อย่างนั้นหรอื 

จากที่อารมณ์ก�าลงัคกุรุ่นอยู่แล้วพลนัรู้สกึเหมอืนลาวาปะทุ

ตอนนั้นเขาเพียงแค่จะดึงแขนอีกฝ่ายเพื่อเข้ามาคุย แต่ผู้หญิง

คนนี้กลบัส�าออยท�าเซเหมอืนจะล้มใส่ แผลกย็งัระบมอยู ่จะให้ไปเป็น

เบาะให้หล่อนกระแทกหรอืไง มนัเป็นเรื่องปกตทิี่เขาจะหลบเพื่อป้องกนั

ตวัเอง

ทั้งสองฟาดฟันกันด้วยสายตาอย่างไม่มีใครยอมใคร แต่เพียง

ไม่นานหญิงสาวก็เริ่มตระหนักกับความล่อแหลมของ ‘ท่วงท่า’ ใน 

ขณะนี้ หากไม่มใีครยอมลดราวาศอก หล่อนไม่อยากจะคาดเดาว่าจะ

เกดิอะไรขึ้นต่อไป เมื่อคดิได้จงึพยายามควบคมุเสยีงที่สั่นเครอืเอ่ยถาม

ท�าลายความเงยีบ

“คณุต้องการอะไร” 

“ก่อนหน้านี้ฉนัแค่อยากจะคยุเรื่องที่เธอไม่ท�าตามค�าสั่งของฉนั

เมื่อคืน แต่ดูสิ่งที่เธอตอบ!” ชายหนุ่มชี้ไปที่บาดแผล และย้ายไปที่ 

รมิฝีปากหยกัของตน สแีดงของเลอืดยิ่งขบัเน้นความอมึครมึมนึตงึ 
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“ฉันขอโทษ” หล่อนเอ่ยขอโทษเมื่อเห็นบาดแผลของอีกฝ่าย  

ต่อให้ไม่เตม็ใจอย่างไรกต็้องเอาตวัรอดไว้ก่อน

“ถ้าอย่างนั้นคุณควรจะรีบท�าแผลนะ” ผู้พูดพยายามขยับตัว

ออกจากพนัธนาการ มเีพยีงนยัน์ตาสคีรามเท่านั้นที่กลอกไปมา ร่าง

สูงใหญ่ยงัคงไม่ขยบัเขยื้อน

“แค่ค�าขอโทษแล้วทกุอย่างจะจบ?” 

“แล้วฉนัท�าอะไรผดิ คณุลองคดิดู ฉนัช่วยใครกไ็ม่รู้มา แต่อยู่ๆ 

กโ็ดนคนนั้นเข้ามาท�าร้าย ฉนัผดิเหรอถ้าจะป้องกนัตวั นี่ไม่นบัรวมที่

คณุผลกัฉนัใส่ผนงั ฉนักก็ลวัเป็นนะ!”

“ป้องกนัตวั?” ชายหนุ่มหวัเราะในล�าคอ สหีน้าเหมอืนฟังเรื่อง

ข�าขนัน่าสมเพช

“ใช่ เพราะฉนัตกใจเลยท�าอะไรรนุแรงไปหน่อย เอาเป็นว่าพวก

เราควรหายกนั” หล่อนข่มความกลวัแล้วอธบิาย พยายามดนัร่างหนกั

ด้านบนให้ลกุออกไป

“หายกนั? ง่ายไปหน่อยมั้ง การท�าธรุกจิไม่มเีสมอ มองยงัไงฉนั

กข็าดทนุมากกว่า” เขากล่าวเสยีงราบเรยีบ 

“ฉนัช่วยคณุมา แต่คณุบอกว่าตวัเองขาดทนุ?” 

“ห!ึ อยากล�าเลกิบญุคณุสนิะ งั้นกว่็ามา ค่าแรง ค่ายาที่ท�าแผล 

แล้วยงัมคี่าอะไรอกีนะ อ้อ...ค่านอนค้างที่นี่หนึ่งคนื ทั้งๆ ที่เทยีบไม่ได้

กบัม่านรดูถกูๆ ด้วยซ�้า อกีอย่างฉนัคงไม่ต้องมาอยูท่ี่นี่ คนตดิตามของ

ฉันคงโผล่มาแล้วถ้าเธอท�าตามค�าสั่งฉันตั้งแต่แรก แต่ไม่เป็นไร ถ้า

อยากได้เงนิจนตวัสั่นระรกิฉนักจ็ะให้”

“เฮอะ! คุณว่าอะไรนะ” ใบหน้าของผู้ฟังเปลี่ยนสี ไม่อยาก 

จะเชื่อในสิ่งที่อกีฝ่ายพ่นออกมา ตรรกะพงัพนิาศแทบฟังไม่ได้

“เธอคิดว่ามันจะหายกันไปได้งั้นเหรอ เธอมีปัญญาชดใช้ค่า 

เสียเวลาที่ฉันต้องมาอยู่ที่นี่เหรอ ค่าความเสี่ยงต่อชีวิตที่คนอย่างฉัน
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ต้องมาให้คนไม่มีสมองอย่างเธอช่วยอีก ถ้าเกิดแผลฉันติดเชื้อขึ้นมา

เธอจะรบัผดิชอบไหวเหรอ แล้วยงักล้าท�าแผลฉนัปร ิเลอืดฉนัหนึ่งหยด

มคี่ามากกว่าเงนิเดอืนเธอทั้งปีซะอกี น�้าหน้าอย่างเธอมปีัญญาชดใช้

รไึง” เขาใช้นิ้วชี้กดศรีษะเลก็อย่างแรงเป็นการสั่งสอน ก่อนจะกลอกตา 

มองบรเิวณโดยรอบ...กแ็ค่ผู้หญงิจนๆ คนหนึ่ง

หญิงสาวสะบัดหน้าหนี ไม่อยากจะเชื่อหูเชื่อตาตัวเองว่ามีคน

แบบนี้ในโลก ค�าพูดค�าจากว็่าเลวร้ายแล้ว แต่ความคดิและทศันคตนิี่

เข้าขั้นเลวทราม!

“ขอโทษนะ คุณต้องล้อฉันเล่นแน่ๆ คุณต่างหากที่ควรจะทั้ง

ขอบคุณและขอโทษฉัน ฉันช่วยคุณมาแต่คุณกลับตอบแทนฉันด้วย

ความหยาบคาย แล้วคณุจะให้ฉนัชดใช้อะไรให้คณุมทิราบ เรื่องที่ช่วย

คณุมาเหรอ!” น�้าเสยีงที่ใช้เตม็ไปด้วยความกราดเกรี้ยว เชดิหน้ามอง

กลบัด้วยแววตาเหยยีดหยามไม่ต่างกนั

“ฉันกับคุณถึงเรามาจากคนละที่ คนละเชื้อชาติ คนละภาษา 

แต่เรากเ็ป็นเพื่อนมนษุย์ด้วยกนั ฉนัแค่คนที่บงัเอญิผ่านไปแล้วเจอคน

ก�าลังนอนเจ็บ ต่อให้เป็นคุณหรือไม่เป็นคุณฉันก็จะช่วย นี่เป็นน�้าใจ

ของเพื่อนมนษุย์ที่แสดงออกต่อกนั ถ้าคณุไม่พอใจขนาดนั้นกอ็อกไป 

เพราะฉนักเ็ริ่มรูส้กึเสยีใจขึ้นมาแล้วเหมอืนกนัที่เสยีสตไิปช่วยคนอย่าง

คณุ!”

“อยากได้ผลประโยชน์?” ค�าพูดของหล่อนท�าให้เขาคิดอะไร 

บางอย่าง แน่นอน...เขาไม่มีวันช่วยคนที่ไม่มีผลประโยชน์ ทุกคนที่ 

เข้ามาในชีวิตล้วนมีแต่จุดประสงค์เดิมๆ ดังนั้นเขาจึงไม่เคยขอความ

ช่วยเหลอืจากใคร และไม่เคยให้ใครมาดูดผลประโยชน์แบบฟรีๆ  

และแน่นอน...เขาไม่ยอมใหห้ล่อนมาล�าเลกิบญุคณุยกิๆ หรอก 

น่าร�าคาญ!

“แล้วมนัราคาเท่าไหร่”
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“อะไรนะ”

“ไม่ต้องห่วง ฉนัไม่ให้เธอช่วยฉนัฟรีๆ  แน่” เขายกัไหล่ตอบอย่าง

ไม่ยี่หระ ราวกบัการใช้เงนิแก้ปัญหาเป็นเรื่องถูกต้อง

“น�้าใจบ้านคณุสเิอามาตรีาคาได้ ถ้าคณุเก่งขนาดนั้นท�าไมคณุ

ไม่บวกลบคูณหารมาให้ฉนัเลยล่ะ!” 

“ฉนัจะให้เงนิเธอไปตั้งตวัแล้วกนั ฉนัแน่ใจว่ามนัจะมากกว่าที่

เธอท�างานทั้งชวีติ”

ดวงตาสนี�้าตาลเข้มเบกิโพลงด้วยความตกใจ ตอนแรกชายหนุม่

เดาว่าหล่อนอาจจะดใีจจนเกบ็อาการไม่มดิ แต่ไม่นานเขากไ็ด้ค�าตอบ 

แววตานั้นไม่ได้มีความดีใจสักกระผีก กลับเต็มไปด้วยความเหยียด

หยามปนสมเพชเวทนา จ้องมองโดยปราศจากค�าพูด

ผู้ถกูมองพลนัรูส้กึหน้าชา นั่นเป็นแววตาที่เขาไม่เคยได้จากใคร

มาตลอดชวีติ

“หนึ่งล้านเหรยีญ มนัน้อยไปเหรอ!” 

สิ่งที่เขาต้องการจะเห็นคือแววตาลุกวาวด้วยความดีใจ ความ

ตะกละโลภมาก หรืออะไรก็ได้ที่ท�าให้รู้สึกเป็นฝ่ายควบคุมมากกว่านี้ 

แต่ท่าทขีองอกีฝ่ายช่างตรงกนัข้าม ตาคู่นั้นมแีววเหยยีดหยาม นิ่งเฉย 

และหล่อนกแ็สยะยิ้มออกมานดิๆ 

“หรอือยากได้เท่าไหร่กว็่าราคามาเลย!” 

“เกบ็เงนิไว้ดูแลตวัเองเถอะ ฉนัไม่อยากได้อะไรจากคณุ”

หญงิสาวไม่รู้เลยว่าตนเองได้จดุอารมณ์บางอย่างของอกีฝ่ายให้

ลุกโชนขึ้น หล่อนเพียงแค่คิดสมเพชในหัวว่าเขาช่างเก่งกาจเสียจริง  

ตรีาคาทกุอย่างออกมาเป็นตวัเงนิได้หมด ค�าว่าน�้าใจหรอืขอบคณุคง

ไม่ต้องหวังว่าจะมีในคนแบบนี้ คนซึ่งไม่สมควรต่อล้อต่อเถียงเอามา

เป็นอารมณ์

“ไม่อยากได้เงนิ หรอืว่าเธออยากได้อย่างอื่น...” นยัน์ตาสคีราม
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หรี่ลงจ้องอย่างเจ้าเล่ห์ ผู้หญงิกเ็หมอืนกนัหมด

“ฉนัไม่อยากได้อะไรจากคณุทั้งนั้น นอกจากให้คณุออกไปจาก

บ้านฉันเดี๋ยวนี้!” หญิงสาวพลันรู้สึกไม่ปลอดภัยขึ้นมา พยายามบิด

แขนออกจากมอืหยาบกระด้างของอกีฝ่าย

“เล่นตวัไปกไ็ม่ท�าให้ฉนัอปัราคาให้หรอก!”

“ฉะ...” ยงัไม่ทนัที่ค�าพูดจะเลด็ลอดออกมา รมิฝีปากร้อนผ่าว

ของคนตรงหน้ากป็ระทบัลงบนรมิฝีปากหล่อนอย่างหนกัหน่วง

หญิงสาวเบิกตาโพลงด้วยความตกใจ จากนั้นมือบางก็ทั้งทุบ

และต่อยไปที่แผงอกก�าย�าของคนสารเลวด้านบนทนัท ีแต่แรงของเขา

มมีากกว่าท�าให้หล่อนไม่อาจสู้ ร่างบางจงึได้แต่ดิ้นขลกุขลกัพยายาม

เบี่ยงหน้าหลบความป่าเถื่อนจากผู้รกุราน

ชายหนุ่มค�ารามในล�าคอเมื่อรู้สึกถึงฟันคมกัดเข้าที่ริมฝีปาก

สร้างรอยแผลใหม่ เขาถอนจุมพิตออกจากคนใต้ร่างและตวาดเสียง

กร้าว

“ชอบแบบซาดสิม์เหรอ!” 

ไม่ปล่อยให้หญิงสาวได้หายใจอีกรอบ มือแข็งแรงประดุจคีม

เหล็กก็บีบเข้าที่แก้มนิ่มอย่างไม่ปรานี ครั้งนี้ริมฝีปากหล่อนเปิดอ้า

ออกรบัสมัผสักกัขฬะได้อย่างถนดัถนี่ 

หญงิสาวหวดีร้องในล�าคอ คนสารเลวด้านบนกดัรมิฝีปากของ

หล่อนคืนจนรู้สึกถึงรสเลือดในโพรงปาก ลิ้นสากรุกล�้าเข้ามาเหมือน

สตัว์ป่าหวิกระหาย แม้จะเจบ็ อบัอาย และรงัเกยีจแค่ไหน แต่หล่อน

ไม่สามารถหลกีหนจีากการรกุรานครั้งนี้ได้เลย

สะใจได้เพยีงไม่นาน อกีฝ่ายกลบัท�าในสิ่งที่ชายหนุม่ไม่คาดคดิ 

เล็บทั้งห้าจิกเข้าที่หลังคอของเขาอย่างแรง รู้สึกเหมือนเนื้อจะหลุด

ตดิมอืเลก็นั่นออกมาด้วยกไ็ม่ปาน ความเจบ็ปวดท�าให้เขากมุหลงัคอ

และผงะถอยหลงั โมโหจนแทบจะฉกีคนใต้ร่างให้ตายคามอื
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เผยีะ!

เสี้ยววนิาททีี่หญงิสาวเป็นอสิระ ฝ่ามอืร้อนฉ่ากฟ็าดเข้าที่ใบหน้า

คนสารเลวแทบจะทนัท ี จงัหวะที่ร่างหนาหงายไปด้านหลงัหล่อนกใ็ช้

ก�าลงัทั้งหมดพลกิตวัคลานหนอีอกมาจากเงื้อมมอืมจัจรุาช แต่ยงัไม่ทนั

ที่จะได้ลกุขึ้น มอืหยาบกระด้างกค็ว้าหมบัเข้าที่ข้อเท้าลากหล่อนกลบั

มาเหมอืนเดก็เล่นของเล่น 

“ด!ี ดิ้นเข้าไป!”

“กรี๊ดดด!”

หญิงสาวกรีดร้องเมื่ออีกฝ่ายดึงทึ้งกระดุมเสื้อคลุมของหล่อน

ออก ตามด้วยฝ่ามือหยาบหนาปิดปากปิดจมูกจนได้ยินแค่เสียงอู้อี้  

ร่างบางดิ้นขลกุขลกัเหมอืนปลาเอาชวีติรอดบนบก ขยะแขยงจนแทบ

อ้วกเมื่อได้กลิ่นคาวเลอืดในปากและจมูก หล่อนไม่แน่ใจว่าเป็นเลอืด

ของตวัเองหรอืว่าเป็นเลอืดที่ไหลมาจากแผลของเขา แต่ไม่ว่าจะข้อไหน 

มนักน็่ารงัเกยีจอยู่ด!ี

“แบบนี้ฉนักถ็นดันะ!”

ชายหนุ่มกัดไปที่ซอกคอขาวจนขึ้นเป็นรอยฟันแดงๆ มือที่ว่าง

จากการปิดปากก็บีบเคล้นทรวงอกเต่งตึงจนแทบทะลักออกมาจาก

ซอกนิ้ว ทั้งคอ เนนิอก ต่างมรีอยเขี้ยวและรอยมอืประทบัอยู ่หญงิสาว

แผลงฤทธิ์แผลงเดชอยู่ได้ไม่นาน เมื่อเหน็ว่าหล่อนสงบลง เขาจงึหยดุ

การกระท�าและจ้องมองอย่างผู้กมุชยัชนะ

ร่างบางหยดุการต่อต้านและนอนนิ่งเหมอืนท่อนไม้ ผมยาวสดี�า

พันกันยุ่งเหยิงอยู่บนพื้น ปากหล่อนมีคราบเลือดซึ่งไม่แน่ใจว่าเป็น 

ของใคร ดวงตาโตแดงก�่าเตม็ไปด้วยหยาดน�้าตา แต่รมิฝีปากอวบอิ่ม

สั่นระรกิกลบัไร้ซึ่งเสยีงสะอื้น 

คนสารเลวถอยออกไปเพื่อให้อิสระ แต่นัยน์ตาดุดันกลับยังคง

จ้องมองไม่วาง หล่อนได้แต่ข่มร้อยแปดความหวาดกลวัไว้ในใจ ก่อน



จิลา  39

จะยนัตวัขึ้นและเขยบิถอยหลงัไปตามสญัชาตญาณ

“เอาเงนิของคณุมาแล้วออกไปจากที่นี่ซะ!” พมิพ์นาราข่มเสยีง

ไม่ให้สั่นไหวไปมากกว่านี้ ถงึจะขดักบัหยาดน�้าตาที่เอ่อนองเตม็ใบหน้า

กเ็ถอะ

เมื่อเหน็สภาพของหญงิสาวชดัๆ กลบัเป็นเขาเองที่หมดอารมณ์

สานต่อ ความเดอืดดาลเมื่อครูค่่อยๆ ลดลง ใบหน้าเลก็มรีอยแดงจาก

นิ้วมือของเขาครบทั้งห้า แทบไม่รู้ตัวเลยว่าตนเองเผลอใช้ก�าลังมาก

ขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไร คู่ขาคู่ควงที่ผ่านมาก็ล้วนแต่พึงพอใจในความ 

บ้าคลั่งดิบเถื่อน แม้เริ่มต้นจะร้องวี้ดว้ายแต่สุดท้ายก็จบลงด้วยเสียง

ครวญคราง ทว่าสภาพของหล่อนดเูหมอืนจะต่างออกไป แทบไม่มอีะไร

ต่างไปจากโสเภณรีาคาถูกโดนรมุโทรม 

“ห!ึ เธอได้เงนิที่ต้องการแน่” ชายหนุ่มใช้มอืกดบาดแผลที่แขน

ของตน ความเจบ็ค่อยๆ ปลกุอารมณ์ให้แจ่มใส

เวลาผ่านไปอย่างเชื่องช้าย่ิงกว่าครั้งไหนๆ เขามั่นใจว่า

ได้ยินกระทั่งเสียงเข็มนาฬิกาบอกวินาที ในใจได้แต่สบถและก่นด่า 

ผู้ตดิตามทั้งสอง ป่านนี้แล้วท�าไมถงึยงัไม่เสนอหน้ามาอกี! 

หญิงสาวกุมสาบเสื้อนั่งกอดเข่าจ้องเขม็งไปยังประตู กัดริม-

ฝีปากไม่ให้หลดุสะอื้นออกมา ภาวนาต่อฟ้าดนิให้ใครกไ็ด้เอา ‘สตัว์’ 

ตัวนี้ออกไปจากบ้านของหล่อนที ถึงแม้จะไม่ได้มองหน้าคนสารเลว 

แต่รู้สกึถงึสายตาเหยยีดหยามไม่เป็นมติร เหมอืนความดนัอากาศลด

ลงท�าให้หายใจไม่ถนดั ร่างบางได้แต่กระชบัวงแขนกอดตวัเองแน่นขึ้น

อกี ข่มความกลวัไม่ได้ และกลั้นน�้าตากไ็ม่ไหว

‘ท�าบญุให้สตัว์โลก!’ 

หญิงสาวถูเนื้อตัวอย่างแรง และอยากจะวิ่งไปล้วงคออ้วกเอา

ความขยะแขยงออกมาให้หมด แล้วใช้แอลกอฮอล์บ้วนปากซ�้าสกัร้อย
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รอบ ความหวาดกลวัและเกลยีดชงัท�าให้หล่อนแทบจะลกุขึ้นไปเอามดี

มาฆ่าชายผู้นี้

เวลาที่นานราวชั่วกัลปาวสานถูกท�าลายลงเมื่อเสียงกริ่งหน้า

บ้านดงัขึ้น มนัเป็นเวลาไม่ถงึครึ่งวนิาททีี่หล่อนมองเฉยีดเขาไป แน่นอน

ว่าสายตานั้นยงัคงจบัจ้องอยู่ที่หล่อน

ผู้ถูกกระท�าข่มความอับอายลุกขึ้นไปส่องตาแมวมองผู้มาใหม่ 

แม้ไม่มีกระจกก็พอจะรู้ว่าสภาพตนเองตอนนี้มันเละเทะแค่ไหน แต่

หล่อนไม่เกบ็เรื่องนี้มาใส่ใจ ขอแค่ให้เขาไสหวัออกไปจากชวีติกพ็อ!

ประตูไม้ถูกเปิดต้อนรับผู้มาเยือน ชายหนุ่มสองคนในชุดสูท 

สดี�ายนืรออย่างสงบ ด้านหลงัของพวกเขามรีถหรจูอดอยูห่ลายคนั และ

ชายฉกรรจ์อีกนับสิบยืนรออย่างเป็นระเบียบ ลางสังหรณ์บอกหล่อน

ว่าสิ่งที่คนสารเลวพูดน่าจะเป็นความจรงิ พวกนี้น่าจะเป็นคนตดิตาม

ที่ว่า

เมื่อเหน็เจ้าบ้าน รอยยิ้มที่ปรากฏบนใบหน้าผูต้ดิตามกพ็ลนัหบุ

ลงทนัควนั ทั้งสองมองหน้ากนัก่อนที่คนหนึ่งจะพูดขึ้นมา

“เอ่อ...ไม่ทราบว่าม ีเอ่อ...คนบาดเจบ็” ฮาฟิซหบุปากแทบไม่ทนั

เมื่อโดนพี่ชายฝาแฝดหยกิให้ที่กลางหลงั เขาเพิ่งจะนกึได้ หากถามถงึ

คนบาดเจบ็...ดจูากสภาพ เจ้าของบ้านควรไปโรงพยาบาลก่อนคนแรก

เลย 

“เอ่อ...ไม่ใช่ครบั พวกผม...” เขาพยายามเอ่ยแก้

“ถ้ามาหาคนก็รีบเอากลับไป” หญิงสาวเบี่ยงตัวให้ฝาแฝดคู่นี้

เข้ามาในบ้าน ทั้งใบหน้าและรปูร่าง ทั้งสองเหมอืนกนัทกุกระเบยีดนิ้ว

“กว่าจะเสนอหน้ามาได้!” เสยีงทุม้ดงัมาจากข้างหลงัก่อนที่มอื

หยาบของผู้พูดจะดงึร่างของหล่อนให้ถอยห่างจากประตูอย่างแรง 

พมิพ์นาราก�ามอืแน่น สาปแช่งตวัเองที่ช่วยคนแบบนี้มา

“ผมดใีจที่นายท่านปลอดภยั” แฝดผู้พี่กล่าว
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“แต่ฉนัคดิว่าพวกแกคงเป็นผเีฝ้าทะเลทรายไปแล้ว”

“น่าจะเป็นทีหลังนายท่านนะครับ” แฝดอีกคนกล่าวเมื่อเห็น

สภาพของผู้เป็นเจ้านาย

“ฉนัเป็นเพื่อนเล่นแกตั้งแต่เมื่อไหร่!”

ทั้งสองแย้มยิ้มเมื่อเหน็ว่าผูเ้ป็นเจ้านายไม่เพยีงแค่ปลอดภยั แต่

ยงัมแีรงพดูจาแดกดนั ฮาฟิซลอบมองไปทางหญงิสาวเจ้าของบ้านด้วย

สายตาฉงนเป็นพักๆ หรือจะเป็นพวกนักฆ่าที่โดนนายท่านจัดการแต่

ดนัไม่ตาย เพราะสภาพอกีฝ่ายดูยงัไงกไ็ม่เหมอืนคนปกตจิรงิๆ 

“ฉนัจะจ่าย ‘ค่ารกัษาพยาบาล’ ไปเอาเชค็มา” ผู้เป็นเจ้านาย

ออกค�าสั่ง นยัน์ตาสคีรามปรายมองด้านข้างเลก็น้อย

ยะตมีไม่ถามอะไรให้มากความ หยบิบางสิ่งออกมาจากข้างใน

เสื้อสูท และเหลอืบมองไปยงัหญงิสาวชั่วครู่ เขากม็คีวามสงสยัอย่าง

เดยีวกบัน้องชายฝาแฝด

“หนึ่งล้านน่าจะพอนะ!” ชายหนุม่เขยีนตวัเลขและเซน็ชื่อลงบน

เช็คอย่างรวดเร็วตามความเคยชิน ก่อนจะปากระดาษใบน้อยซึ่งมี

มูลค่าพอสมควรใส่หน้าเจ้าของบ้านอย่างหยาบคาย

ดวงตาโตมองกระดาษสขีาวค่อยๆ ตกลงตามแรงโน้มถ่วงของ

โลก คล้ายกบัความอดทนของหล่อนที่สดุท้ายกม็าถงึจดุสิ้นสดุ มอืบาง

ก�าหมดัแน่นจนตวัสั่นเทิ้ม

เหมอืนผู้ตดิตามทั้งคู่จะคาดเดาอะไรออก แฝดผู้น้องจงึพูดขึ้น

ท�าลายบรรยากาศอมึครมึ

“ขอบคณุที่ช่วยเหลอืเจ้านายของพวกผมครบัคณุผู้หญงิ”

“เชญิพวกคณุไปเถอะค่ะ” 

หล่อนไม่แม้แต่จะปรายตามอง เสมอืนพวกเขาเป็นอากาศธาตุ

“ห!ึ คนเขาจะรบีไปใช้เงนิ พวกแกอย่าไปขวางเลย” ผู้บาดเจบ็

เดินตัวปลิวออกจากบ้านตรงไปที่รถ ก่อนจะตะโกนเรียกเมื่อเห็นว่า 
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ผู้ตดิตามของตนไม่ตามมาสกัที

“ชกัช้าท�าไม!”

ผูต้ดิตามทั้งสองมองหน้ากนั ก่อนที่คนหนึ่งจะล้วงนามบตัรออก

มาส่งให้เจ้าบ้านผู้โชคร้าย

“ถ้ามปีัญหาอะไรตดิต่อมาที่ผมได้เลยนะครบั เจ้านายพวกเรา

คงท�าให้คณุล�าบากไม่น้อย” ยะตมีกล่าวด้วยความสภุาพยิ่งเพราะรูจ้กั

นสิยัผู้เป็นเจ้านายดี

ปัง!

ไม่มคี�าตอบใดทั้งสิ้น หญงิสาวปิดประตูใส่หน้าคนทั้งสองแบบ

ไม่ต้องรักษาค�าว่ามารยาท ทั้งคู่มองหน้ากันโดยไม่พูดอะไรให้มาก

ความ 

พิมพ์นาราไม่รู้ตัวด้วยซ�้าว่าการกระท�าทั้งหมดของตนตกอยู่ใน

สายตาของชายอีกคน ชายหนุ่มกระตุกยิ้มมุมปากอย่างผู้มีชัย เขา 

ไม่เชื่อว่าจะมอีะไรในโลกนี้ที่เงนิซื้อไม่ได้!
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แน่นอนว่าเรื่องเมื่อสองสัปดาห์ก่อนยังติดค้างอยู่ในหัว 

หลงัจากจดัการปัญหาการส่งสนิค้าเสรจ็เรยีบร้อย นอกจากงานมหาศาล

ที่ต้องจดัการ ทกุวนัมเิกลกจ็ะเจยีดเวลาถามผูต้ดิตามด้วยประโยคเดมิ 

“ผู้หญงิคนนั้นเอาเชค็มาขึ้นเงนิรยึงั”

“ยงัครบั”

“ห!ึ อยากจะเล่นตวัเพื่อเอาเงนิมากกว่าเดมิละส!ิ”

หล่อนต้องใช้ลูกไม้ปัญญาอ่อนพยายามดงึความสนใจแน่นอน 

ตั้งแต่เกดิมายงัไม่เคยเจอใครที่กล้าปฏเิสธเงื่อนไขแบบนี้ได้ แค่ผูห้ญงิ

ธรรมดาคนหนึ่ง คงเสยีใจที่ยงัไม่ได้ใช้มารยามากกว่า

“โทร. ไปเชก็กบัธนาคาร พวกนี้ท�างานช้ายิ่งกว่าอะไร” ผู้พูดใช้

ปลายนิ้วเคาะโต๊ะท�างาน นยัน์ตาสคีรามหรี่ลงเลก็น้อย

“เงินล้านเหรียญนะครับนายท่าน ไม่ใช่ร้อยเหรียญ ถ้ามีการ

เคลื่อนไหวจรงิๆ ทางธนาคารต้องแจ้งมาแล้ว” ฮาฟิซตอบโดยที่ไม่ละ

สายตาจากเอกสารในมอื 

“แล้วแกเชก็รยึงั”

“ยงัครบั” 

“ฉนัว่าแล้วเชยีว ใครจะปฏเิสธเงนิได้” เจ้านายหวัเราะในล�าคอ

3
ปารีส...เมืองแห่งรัก
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ขณะเอนร่างพิงพนักเก้าอี้ ใบหน้าแข็งกร้าวฉายความพอใจอย่างปิด

ไม่มดิ กแ็ค่ผู้หญงิคนหนึ่ง...

สองผู้ติดตามฝาแฝดอดมองหน้ากันไม่ได้ น่าแปลกที่เจ้านาย 

ผูไ้ม่สนใจเรื่องหยมุหยมิสามารถแบ่งเวลามาสนใจเรื่องผูห้ญงิคนหนึ่ง 

แถมยงักนิเวลานานขนาดนี้

“หลังจากที่เราปิดกั้นการส่งและขายอาวุธของชีคอาเหม็ดแล้ว 

สายของเรารายงานมาว่าทางนั้นค่อนข้างล�าบากทเีดยีว นอกจากต้อง

ระวงัพวกโจรทะเลทรายแล้วยงัต้องระวงัพี่น้องกนัเองแย่งชงิกองสมบตัิ

นั่นอกี” ยะตมีรายงานตามข่าวกรองที่ตนได้รบัอย่างไม่มตีกหล่น

“ส่งอาวธุกบัเสบยีงไปเพิ่มให้พวกโจรทะเลทรายอกี ตดิต่อพวก

พี่น้องพวกนั้นด้วย ถ้าสนใจมาร่วมธรุกจิกนัฉนักย็นิด”ี ผู้เป็นเจ้านาย

โบกมอือย่างไม่ใส่ใจ

“เรื่องตดิต่อคงไม่มปัีญหา แต่เรื่องอาวธุ...รอบก่อนเรากส่็งไปให้ 

เยอะแล้วนะครบั เกรงว่าจะน่าสงสยัเอาได้” 

“ไอ้ชคีแก่นั่นจะได้รูว่้าก�าลงัเล่นอยูก่บัอะไร กล้ามากนะที่ส่งคน

มาฆ่าฉัน ระย�าจริงๆ ในเมื่อมันคิดลงมือกับฉัน คงค�านวณผลลัพธ์

ตอนท�าพลาดไว้แล้ว” ริมฝีปากหยักวาดรอยยิ้มเย็นเยียบ ไม่คิดจะ

เหลอืทางรอดไว้ให้อดตีหุ้นส่วนที่แว้งกดั

“ลูกผู้ชายฆ่าได้หยามไม่ได้นะครบั นายท่านเล่นไปเจ๊าะแจ๊ะกบั

สาวในฮาเร็มเขาก่อน ครั้งนี้นายท่านน่าจะโดนฟันสักทีสองทีจริงๆ” 

ฮาฟิซส่ายหน้าพูดตดิตลก ไม่คดิจะเข้าข้างผู้เป็นเจ้านายเท่าไร

“ฉนัเป็นเพื่อนเล่นแกเหรอ”

“ได้ครับ ผมจะรีบจัดการให้” สองฝาแฝดส่งสัญญาณให้กัน 

ก่อนจะขอตวัออกมาข้างนอก

ภายในห้องท�างานกลับสู่ความเงียบอีกครั้ง ผู้เป็นเจ้าของเอน

หลงันั่งไขว่ห้างมองออกไปนอกหน้าต่าง ทวิทศัน์สวยถกูใจสมเป็นห้อง
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ราคาแพงที่สดุของโรงแรมห้าดาว ความหรหูราไม่ต้องพดูถงึ แค่แจกนั

ดอกไม้กแ็ทบจะเคลอืบทองค�าอยูแ่ล้ว ผูห้ญงิจนๆ คนหนึ่งคงไม่มทีาง

ได้สมัผสัความรู้สกึอะไรแบบนี้

“กล้าปฏเิสธเงนิของฉนัเหรอ...ไม่มทีาง”

“ฉนัไม่อยากให้เธอไปเลย เธอไม่ลาออกไม่ได้เหรอ” หญงิ

สาวผมทองกระโดดกอดเพื่อนสาวพลางส่งสายตาละห้อยอ้อนวอน 

ท�างานมาด้วยกันก็นาน อยู่ๆ มาได้ยินว่าเพื่อนสนิทที่แสนจะน่ารัก 

ยื่นจดหมายลาออก มนัใช่เรื่องที่จะท�าใจได้เหรอ

“โธ่...อลซิ” พมิพ์นาราขยี้ผมอกีฝ่ายเบาๆ 

“ฉนัไม่ได้ไปไกลถงึดาวองัคารสกัหน่อย แค่กลบัไปหางานท�าที่

บ้านเกดิแค่นี้เอง จากมานานฉนักค็ดิถงึบ้านนี่นา ทเีธอยงับนิไปบนิมา 

ระหว่างที่นี่กบัฝรั่งเศสเป็นว่าเล่น ไม่รู้คดิถงึบ้านหรอืคดิถงึใคร”

“แซวไปเถอะ ไว้มมีั่งแล้วจะรู้” ผู้ถูกแซวท�าหน้างอน แต่กล็งมอื

ช่วยเพื่อนสาวเกบ็ของใส่กล่องแต่โดยดี

“แล้วเมื่อไหร่หนูจะหาคนรู้ใจล่ะลูก น้ากบัอลซิรอลุ้นอยู่” เสยีง

ของหญงิวยักลางคนดงัขึ้นจากด้านหลงั 

ผู้เป็นหลานยิ้มกว้างหลดุหวัเราะแทบจะทนัที

“ไม่เอาด้วยหรอกค่ะ หนูอยู่รอดูหลานๆ โตดกีว่า” 

“พูดไปเถอะนารา ระวงัมนัจะมาแบบไม่รู้ตวั” สาวชาวฝรั่งเศส

หวัเราะลั่นเสยีงสดใส รบีหลบสนัหนงัสอืเป็นพลัวนั

“เธออยากจะกลบัไปเกบ็ของที่บ้านรเึปล่า เดี๋ยวฉนัไปเป็นเพื่อน” 

มือของพิมพ์นารากระตุกเล็กน้อย พยายามรักษารอยยิ้มบน

ใบหน้าให้เป็นปกติ หลังจากเหตุการณ์สยองขวัญเมื่อเดือนที่แล้ว 

หล่อนกผ็วาไม่กล้าอยูค่นเดยีว หากจะเล่าให้ใครฟังกก็ลวัเป็นเรื่องใหญ่ 

จงึได้แต่กเุรื่องโกหกบอกเพื่อนและน้าสาวไปว่า คนืที่หล่อนออกไปซื้อ
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ของ มโีจรมาแงะประตูบ้านและทิ้งร่องรอยเอาไว้ หลงัจากนั้นไม่ต้อง

เอ่ยอะไรให้มากความ เพื่อนสาวที่แสนรู้ใจกช็วนให้หล่อนขนของย้าย

ไปอยู่ด้วยกนั 

“ไม่เป็นไรหรอก ไม่มอีะไรส�าคญั” พมิพ์นารายิ้มน้อยๆ รกัษา

อาการ ไม่มทีางที่หล่อนจะกลบัไปที่บ้านหลงันั้นอกีแน่นอน

“น้าตดิต่อบรษิทัส่งของไว้ให้แล้ว วนัอาทติย์น้าจะเข้าไปดูพวก

คนงานขนของ บางทอีาจจะไปถงึที่ไทยช้าหน่อย หนไูม่มขีองมค่ีาหรอื

อะไรส�าคญัใช่ไหมลูก”

“ขอบคณุคณุน้ามากๆ นะคะที่เป็นธรุะให้หนู” พมิพ์นาราไหว้

ขอบคุณจากใจจริง ถึงแม้น้ารภีจะไม่ใช่มารดาผู้ให้ก�าเนิด แต่ก็ดูแล

หล่อนมาไม่ต่างจากดูแลลูกๆ เลย

“ท�าเป็นคนอื่นคนไกลไปได้ เดก็นี่...” 

หญิงสาวใช้เวลาจัดการกับเอกสารและข้าวของต่างๆ อีกสอง

สามวนั เมื่อดบูญัชเีงนิเกบ็แล้วกอ็ดที่จะภมูใิจในตวัเองไม่ได้ เงนิเดอืน

และโบนัสที่สะสมมาสามปีนี้ท�าเอาหายเหนื่อยเป็นปลิดทิ้ง การกลับ

ประเทศไทยครั้งนี้ชื่นมื่นกว่าที่คาดการณ์เอาไว้มากทเีดยีว

หกเดือนต่อมา

ในโลกนี้มกัมอีะไรแปลกๆ ชวนตื่นเต้นเกดิขึ้นอยูเ่สมอ ชวีติของ

พมิพ์นารากเ็ช่นกนั เมื่อสองวนัก่อนหล่อนยงันั่งจมอยู่กบักองเอกสาร

เรื่องงานที่ประเทศไทยอยู่เลย แต่วนันี้กลบัมาเดนิตากหมิะอยู่ที่ปารสี

ผู้คนจ�านวนมากก้มหน้าเดินขวักไขว่ไม่ต่างจากในกรุงเทพ-

มหานครเท่าใดนกั ตกึรามบ้านช่อง สิ่งก่อสร้าง ศลิปกรรม บรรยากาศ

รอบตวัที่หล่อนเคยได้ยนิคนพูดถงึว่าเป็น ‘เมอืงโรแมนตกิ’ ตอนแรก 

กไ็ม่เชื่อเท่าใดนกั แต่เมื่อได้มาเหน็ด้วยตวัเองกพ็บค�าตอบ ว่าเป็นเมอืง

ที่สมกบัฉายาจรงิๆ 
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“นี่เธอใช้ชวีติอยูม่าจนโตได้ยงัไงเนี่ย สตัว์เขตร้อนแบบฉนัทึ่งใน

วิวัฒนาการจริงๆ” สาวเอเชียบ่นอุบอิบพลางปัดละอองหิมะที่ติดอยู่

บนผมออก ลมหายใจที่ออกมาเป็นไอขาว ใบหน้าแดงระเรื่อเลก็น้อย

“นี่แหละคอือากาศด”ี 

“เธอคิดไปเองคนเดียวรึเปล่า คนอื่นไม่เห็นท�าหน้ามีความสุข

แบบเธอเลย” ผู้พูดปล่อยให้เพื่อนสาวผมทองเจ้าบ้านจูงแขนเข้าร้าน

เครื่องประดับราคาแพงที่ตั้งอยู่บนถนนชองเซลิเซ ย่านชอปปิงสุด

หรูหราที่หล่อนเหน็ราคากไ็ด้แต่อ้าปากค้าง

“ฉันจะให้อะไรเป็นของขวัญแต่งงานดี ฉันตื่นเต้นจนสมองตื้อ

ไปหมดแล้ว” อลซิไม่สนใจ หนัมาเอ่ยถามความเหน็

“ฉนัเหน็เธอตื่นเต้นตั้งแต่โทร. หาฉนัเมื่อเดอืนก่อน นี่ยงัตื่นเต้น

อยู่อีกเหรอ ฮ่าๆๆ” พิมพ์นารารีบเอามือปิดปากตัวเองเมื่อเห็นว่า

หวัเราะดงัไปหน่อย จนคนในร้านและพนกังานคนอื่นหนัมามอง

“จ้ะ อย่าให้เธอแต่งงานบ้างกแ็ล้วกนั แม่เพื่อนเจ้าสาวตวัด”ี 

“เธอไม่ได้หวัเราะฉนัเรว็ๆ นี้แน่นอน”

ระหว่างที่รอเพื่อนรกัเลอืกเครื่องประดบัเป็นของขวญัให้แก่ว่าที่

สาม ีอยู่ๆ  พมิพ์นารากเ็หลอืบไปเหน็ชายหนุม่ร่างสูงในชดุเสื้อโคตสดี�า

สองคนเดนิเข้ามาในร้าน เสี้ยวหน้าด้านข้างละมนุน่ามองราวกบัรูปป้ัน 

ผมสีน�้าตาลอ่อนเซตเป็นทรงเรียบร้อย แต่งกายเหมือนเพิ่งลงจาก

รนัเวย์ หล่อนไม่แปลกใจเลยที่การปรากฏตวัของพวกเขาเรยีกสายตา

สาวๆ ได้มากกว่าเครื่องประดบัเสยีอกี

“โธ่...พ่อทูนหัว ท�าไมฉันต้องก�าลังจะเป็นเจ้าสาวด้วย” อลิซ 

กระโดดมากระซบิข้างหูเพื่อน

“ไม่ต้องเสยีใจ ฉนัจะสานฝันให้เธอเอง” พมิพ์นาราตอบกลบั

ด้วยน�้าเสยีงทะเล้น ยิ่งเหน็เพื่อนสาวท�าหน้าย่นยิ่งหวัเราะชอบใจ

“หน้าตาเหมือนกันยังกับแกะแบบนั้นเธอเลือกได้เหรอว่าจะ 
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สานฝันกบัใคร ฉนัน่ะรกัพี่เสยีดายน้อง จะให้ท�าร้ายจติใจคนใดคนหนึ่ง

ฉนัท�าไม่ได้” ว่าที่เจ้าสาวหวัเราะคกิคกั

ชายหนุม่สองคนกวาดตามองทั่วร้าน ก่อนจะมาหยดุที่หญงิสาว

สองคนที่ก�าลงัเลอืกของอยู่ไม่ไกลนกั 

พมิพ์นารากบัอลซินั่นเอง...

พิมพ์นารานิ่งไปชั่วครู่ สมองประมวลความทรงจ�าบางอย่าง 

ชีวิตหล่อนเจอฝาแฝดไม่มากนัก เมื่อสบนัยน์ตาสีฟ้าอ่อนชัดๆ พลัน

เหมือนพายุหิมะหนาวเหน็บที่สุดในโลกพัดเข้ามาฟาดหน้าอย่างจัง 

หวัใจที่เคยแขง็แรงเคลื่อนลงไปอยู่ที่ตาตุ่มตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ 

“โห ยงักบันายแบบเลย เขามองมาที่เราด้วยละ แหม...นารา 

อย่าบอกนะว่าเธอก�าลังเลือกอยู่จริงๆ” เพื่อนสาวกระซิบกระซาบที่ 

ข้างหูพมิพ์นาราและชนไหล่กระเซ้าเย้าแหย่

“...” 

“นารา...นารา” 

สตขิองหล่อนถูกดงึกลบัมาอกีครั้งเมื่อเพื่อนสาวเขย่าแขนเรยีก 

และรีบหันหน้าไปอีกทางเพื่อหลบชะตาที่กลั่นแกล้งถึงปารีส แต่ดู

เหมือนจะช้าไป เพราะหนึ่งในสองหนุ่มเดินเข้ามาหาพร้อมรอยยิ้ม

หวานละลายใจ จนหล่อนโดนเพื่อนตวัดลีอ็กแขนไม่ให้ไปไหน

“ผมว่าเราเคยเจอกนันะครบั” ฮาฟิซฉกียิ้มกว้าง ยิ่งท�าให้เขาดู

มเีสน่ห์น่ามองมากขึ้นไปอกี

“ฉันเพิ่งเคยมาที่นี่ครั้งแรก คุณคงจ�าผิดแล้วค่ะ” พิมพ์นารา

ปฏเิสธเสยีงแขง็ พยายามดงึแขนเพื่อนสาวออกจากร้าน แต่โชคไม่ดี

เท่าไรเพราะอกีฝ่ายรั้งให้หล่อน ‘สานฝันร้าย’ ต่อ

“ฉนัชนะ เป็นเธอจรงิๆ ด้วย” แฝดผู้น้องหนัไปยกัคิ้วหลิ่วตาให้

ผู้เป็นพี่ชายที่เดนิตามหลงัมา 

“รู้จักกันด้วยเหรอ ท�าไมเธอไม่เคยบอกฉันเลยว่ามีเพื่อนหล่อ
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ขนาดนี้” อลซิแอบกระซบิ ตไีหล่เพื่อนเบาๆ 

“เขาจ�าคนผดิน่ะ” พมิพ์นารากระซบิกลบั หล่อนไม่คดิว่าบคุคล

แปลกหน้าจะได้ยนิ

“ผมความจ�าดนีะครบั ต้องเป็นคณุแน่ๆ” ฮาฟิซยงัคงยนืยนั

“แต่ฉนัไม่เคยเจอคณุ”

“ผมไม่ได้หมายถงึที่นี่ครบั ผมหมายถงึที่ไคโร” แฝดผู้น้องยิ้ม

แย้มกล่าว ไม่ได้สงัเกตว่าหญงิสาวหน้าซดีเผอืดฉบัพลนั

อลซิอ้าปากค้างจ้องหน้าเพื่อนเขมง็ พมิพ์นาราตแีขนเพื่อนสาว

เบาๆ ตอนอยู่ที่ไคโรท�าแต่งาน จะเอาเวลาที่ไหนออกไปเจอผู้ชาย

เมื่อเห็นว่าจวนตัว พิมพ์นาราจึงออกแรงมากกว่าเดิมเพื่อลาก

แขนเพื่อนสาวออกจากร้าน มนัเป็นเรื่องตลกร้ายชดัๆ ที่ฝันร้ายตามมา

หลอกหลอนถึงที่เมืองโรแมนติก ไม่ทราบว่าเทพองค์ใดเล่นตลกอยู่ 

อยากจะร้องเรยีนว่าหล่อนข�าไม่ออกสกันดิ!

“ผมเหน็คณุที่ตรงหวัมมุนั่น ตอนแรกคดิว่าตาฝาด แต่ดอูกีทผีม

กว็่าผมจ�าคณุได้ เลยคดิว่าควรจะมาทกัทายครบั” 

หากเป็นหญิงสาวคนอื่นคงละลายเหมือนไอศกรีมเมื่อมีหนุ่ม

หล่อตาหวานมาเดนิตาม แต่ส�าหรบัพมิพ์นารามนัไม่ใช่ หล่อนไม่อยาก

ร่วมถนนเดยีวกบัคนพวกนี้ด้วยซ�้า!

“ว่าแต่คณุชื่อ...”

“ลมืมนัไปซะเถอะค่ะ” ในที่สดุหล่อนกห็นักลบัไปตอบ คิ้วเรยีว

ขมวดแน่นบ่งบอกถงึความยุ่งยากใจ

“ฉนัไม่อยากพบพวกคณุอกี ไม่อยากยุง่เกี่ยวกบัพวกคณุ ดงันั้น

ไม่ต้องมาทกัฉนั ไม่ต้องมายุ่งกบัฉนั ลาก่อนนะคะ”

ไม่ต้องรอค�าตอบ พิมพ์นาราก็ลากแขนเพื่อนสาวที่กะพริบตา

ปรบิๆ ออกมาทนัท ีไม่สนใจว่ามารยาทจะแย่แค่ไหน ถงึยงัไงกค็งไม่ได้ 

เจอคนพวกนี้อกีแล้ว อย่าได้พบอย่าได้เจอ ไปที่ชอบๆ เถอะ!
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“นารา! นีเ่หรอโจรทีเ่ธอบอกว่ามาแงะบ้านเธอ” อลิซถาม

ด้วยความตกใจหลงัจากฟังเรื่องเล่าที่พมิพ์นาราแต่งขึ้นอกีหน สหีน้า

ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าใดนกั

“ฉันเห็นแวบๆ แต่ก็ประมาณนั้นแหละ” คนโกหกที่ไหนจะจ�า 

รายละเอยีดได้ ดงันั้นหล่อนจงึไม่ได้เจาะลกึเรื่องราวมาก

“นี่ไม่ใช่โจรธรรมดาแล้วนารา พวกเขาคอืโจรปล้นใจ!”

“ให้ไปปล้นบ้านเธอไหมล่ะ” 

“กรี๊ด ฉนัยอมให้พวกเขาปล้นสวาทนะ”

พมิพ์นารากลอกตาให้เพื่อนสาว ไม่อยากจะเชื่อว่าฝรั่งผมทอง

กเ็ล่นมกุไร้สาระแบบนี้เป็นด้วย

“ถ้าเธอเจอแบบฉนั เธอจะไม่พูดแบบนี้แน่นอน” 

“ไม่เจอกโ็ชคดแีล้ว ไม่งั้นเปลี่ยนว่าที่เจ้าบ่าวแน่นอน” 

“ฉนัจะเอาค�าพดูนี้ไปฟ้องปิแอร์” ค�าพดูตดิตลกของเพื่อนท�าเอา

พิมพ์นาราได้แต่ข�าและส่ายหน้าอย่างระอาใจ อารมณ์ขุ่นมัวเมื่อครู ่

ลดลงไม่น้อย

“ฉนัแค่พูดเล่น ฉนัรกัว่าที่สามฉีนัที่สดุแล้ว ฮ่าๆๆ” สาวผมทอง

หวัเราะลั่น ก่อนจะกลบัมาสงสยัในจดุบอดของเนื้อเรื่อง

“ดูสองคนนั้นไม่น่าจะเป็นโจรได้เลยนะ ตั้งแต่หัวจดเท้ามีชิ้น

ไหนไม่แพงบ้าง บางทีที่พวกเขาเข้ามาทักอาจเป็นเพราะอยากจะ

ขอโทษเธอกไ็ด้ อาจจะเป็นเรื่องเข้าใจผดิ”

“ใครจะไปรูว่้าเบื้องหลงัของแพงๆ ซ่อนอะไรไว้บ้าง คนดคีนเลว

ตัดสินกันที่รูปร่างหน้าตาไม่ได้หรอก สมัยนี้คนโรคจิตเยอะแยะไป” 

หล่อนนกึไปถงึคนเลวอกีคน หวัคิ้วที่เพิ่งจะคลายออกจากกนักลบัมา

ผูกแน่นอกีรอบ

“กจ็รงิ...” อลซิเหลอืบมองเพื่อน ดูท่าอกีฝ่ายจะไม่อยากพูดถงึ

จรงิๆ 
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“สรปุฉนัยงัไม่ได้ของขวญัเลยนะ ถ้าไม่ได้วนันี้ฉนัไม่กลบัจรงิๆ 

ด้วย” สาวฝรั่งเศสพยายามกลบเกลื่อน ชี้ไม้ชี้มอืไปยงัร้านรวงข้างทาง

มากมายที่ยงัไม่ได้เข้าไป

“รบัค�าสั่งค่ะมาดาม จะไปทางไหน ร้านไหน ได้โปรดบญัชามา

เลยเจ้าค่ะ”

“พูดแล้วนะ วนันี้ฉนัไม่ปล่อยเธอจรงิๆ ด้วย”

พิมพ์นารามองเพื่อนสาวที่หัวเราะคิกคักมีความสุข รู ้สึกม ี

ความสขุไปกบัอกีฝ่ายด้วย เรื่องพวกนั้นมนักแ็ค่อดตีที่ผ่านไปแล้ว อย่า

ไปให้ค่าจนท�าลายช่วงเวลาดีๆ  ในปัจจบุนัเลย

วันแห่งการเป็นเพ่ือนเจ้าสาวของพิมพ์นารามาถึง ช่วง

กลางวนัอลซิและปิแอร์จดังานแต่งงานแบบเรยีบง่ายที่โบสถ์เลก็ๆ แห่ง

หนึ่ง มีสักขีพยานเป็นคนในครอบครัวของแต่ละฝ่ายและเพื่อนของ 

ทั้งคู่ ตั้งแต่รู้จักกันมาหล่อนไม่เคยเห็นอลิซมีความสุขเท่านี้มาก่อน 

เพื่อนสาวหวัเราะทั้งวนั ยิ้มแย้ม และร้องไห้เมื่อกล่าวสาบานรกั ก่อน

จะเดนิมามอบช่อดอกไม้ให้หล่อนหลงัจากงานจบ

“เธอเป็นเพื่อนรักของฉัน เป็นเพื่อนเจ้าสาวที่ดีที่สุด ฉันได้แต่

หวงัให้เธอพบคนที่ใช่ มคีวามสขุมากๆ เป็นความรกัที่ดทีี่สดุในชวีติ” 

เจ้าสาวกล่าวทั้งน�้าตา และมองสามหีมาดๆ ด้วยแววตาหวานซึ้ง

“ไม่เอา ไม่ร้องไห้นะอลิซ วันนี้เป็นวันที่เธอควรจะมีความสุข

และสวยที่สุด มีที่ไหนร้องไห้จนมาสคาราเลอะแบบนี้” พิมพ์นาราขู่

เสยีงสั่น ข่มใจไม่ให้ขี้แยตามอกีฝ่าย

“ฉนัจะหยดุร้องไห้ ถ้าเธอไปคยุกบัเพื่อนเจ้าบ่าว” เจ้าสาวยิ้ม

เจ้าเล่ห์ น�้าตาหยดุไหลเหมอืนสั่งได้ จะปล่อยให้เพื่อนเจ้าสาวคนสวย

โสดต่อไปเรื่อยๆ ได้ยงัไงกนั

“งั้นฉนัไปหยบิทชิชูให้นะ”
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“...”

หลังจากเสร็จสิ้นพิธีในตอนเช้า ตกค�่าปิแอร์ก็เซอร์ไพรส์

เจ้าสาวด้วยงานปาร์ตสีดุหรทูี่โรงแรมห้าดาวในปารสี และที่พมิพ์นารา 

ไม่คาดคิดคือการที่โดนเพื่อนสาวคนอื่นจับแต่งตัวด้วยชุดที่ขัดกับ

สภาพอากาศข้างนอกเหลอืเกนิ เพราะเปิดนั่นโชว์นี่ และรองเท้าส้นสงู

แหลมปรี๊ดที่ท�าให้เดนิเซไปเซมาทกุสองก้าว เข้าทางแม่สื่อผมทองเมื่อ

อลซิพยายาม ‘ยดัเยยีด’ หล่อนให้ไปชนกบัเพื่อนเจ้าบ่าวอยู่บ่อยๆ 

“ขอบคุณค่ะฟราสซิส” หล่อนกล่าวขอบคุณเพราะชายหนุ่ม 

ช่วยพยงุเป็นรอบที่เท่าไรแล้วกไ็ม่รู ้ค่อยๆ แกะมอืของอกีฝ่ายที่โอบเอว

ออกอย่างละมนุละม่อมเพื่อไม่ให้น่าเกลยีดจนเกนิไป

“เป็นเกยีรตขิองผมที่ได้ช่วยคณุครบั” ดวงตาของชายหนุม่พราว

ระยบั การได้ใกล้ชดิสาวสวยแบบนี้...เป็นใครจะไม่ชอบ

หญงิสาวตรงหน้าสวมชดุเดรสสั้นรดัรูปแขนยาวปักเลื่อมระยบั

สีด�า ด้านหลังของชุดเว้าลึกจนเกือบจะถึงบั้นเอวเผยให้เห็นแผ่นหลัง

เนียนยั่วยวนสายตา ผมยาวสลวยที่เคยเห็นเมื่อตอนกลางวันถูกรวบ

เป็นมวยต�่าๆ ระต้นคอระหง คิ้วตาจมกูปากประดบัอยูบ่นใบหน้ารปูไข่

ทรงเสน่ห์ หญงิสาวไม่ได้สวยหยาดเยิ้ม แต่เขากไ็ม่อาจละสายตาไป

ได้ โดยเฉพาะเวลาที่ริมฝีปากอวบอิ่มแย้มยิ้มจนหางตาโค้งลง จะมี

ผู้ชายสกักี่คนเชยีวที่ไม่ยอมใจอ่อนให้ดวงตาคู่นี้ 

ปาร์ตลี่วงเลยมาจนเกอืบเที่ยงคนื ส�าหรบัพมิพ์นาราแล้ว...มนั

เกอืบจะเป็นงานเลี้ยงที่สนกุที่สดุที่หล่อนเคยเข้าร่วม เว้นแต่ต้องคอย

ยิ้มแห้งๆ ตอบค�าถามหนุม่ฝรั่งเศสตรงหน้าที่พดูไม่หยดุ และพยายาม

หลบมอืปลาหมกึที่เลื้อยมาพนัรอบเอวได้ทกุเวลา 

“ว่าแต่คณุพมิพ์นาราไม่สนใจจะมาท�างานที่นี่เหรอครบั”

“คงไม่ไหวค่ะ ฉนัฟังพดูอ่านเขยีนฝรั่งเศสไม่ได้สกัตวั” หญงิสาว
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ตอบเลี่ยง

“ผมพอจะรู้จกัครูสอนดีๆ  หลายคนนะครบั อย่างน้อยๆ กผ็ม

คนหนึ่งที่พร้อมส�าหรบัคณุเสมอ” 

ในระหว่างสถานการณ์กระอักกระอ่วนที่อีกฝ่ายจ้องพิมพ์นารา

ไม่วางตา เพื่อนสาวตวัดกีแ็ทรกเข้ามาเหมอืนสวรรค์โปรด อลซิขอโทษ

เพื่อนสามเีพื่อไม่ให้เสยีมารยาท ก่อนจะดงึแขนหล่อนออกมาคยุอย่าง

เป็นส่วนตวั

“แหม ฉันไม่ได้ขัดจังหวะพวกเธอใช่ไหม เขาเป็นยังไงบ้าง”  

ผู้เป็นเจ้าสาวเอ่ยถาม

“ขดัจงัหวะที่ฉนัจะมะเหงกเขาน่ะส”ิ คิ้วเรยีวขมวดเข้าหากนั 

“ไม่จับคู่ได้ไหม ฉันยังไม่พร้อมจริงๆ” พิมพ์นาราเอ่ยขอร้อง

อย่างจรงิจงั

“เอาน่า เธอไม่ชอบคนนี้กไ็ม่เป็นไร นี่...ฉนัว่าจะเซอร์ไพรส์ปิแอร์

ตอนพูดส่งท้าย” 

“อย่าบอกนะว่าเธอตื่นเต้นจนท�าอะไรไม่ถูกอกีแล้ว”

“ไม่ใช่เรื่องนั้น คอืฉนัลมืกล่องของขวญัไว้ข้างบนน่ะ แล้วฉนัก็

แยกร่างออกไปไม่ได้จรงิๆ ถ้าปิแอร์มองหาฉนัแล้วไม่เจอ เขากต้็องตาม 

หาฉนั เซอร์ไพรส์มนักจ็ะไม่เป็นเซอร์ไพรส์น่ะส ิเธอช่วยฉนัได้รเึปล่า” 

“ฉนัเตม็ใจช่วยเธอมากๆ เลยเพื่อนรกั อะไรกไ็ด้ที่ไม่ต้องกลบั

ไปยนืฉกียิ้มอยู่ตรงนั้น” 

พิมพ์นาราปลีกตัวมาเอาของขวัญให้เพื่อนสาว ห้องสวีต

ของโรงแรมห้าดาวนี่สมชื่อจรงิๆ ทวิทศัน์จากหน้าต่างคอืหอไอเฟลซึ่ง

ประดับประดาด้วยไฟสวยงามท่ามกลางหิมะโปรยปราย พระจันทร์

ทอแสงนุ่มนวลราวกบัภาพวาด หล่อนอดที่จะยนืชื่นชมความงามของ

บรรยากาศไม่ได้จนลมืเวลาที่ควรออกไป
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“โอ๊ะ!”

เมื่อนกึขึ้นได้ว่าเพื่อนสาวก�าลงัรออยู ่หล่อนกร็บีหมนุตวักลบัไป

หยบิกล่องของขวญัออกจากห้อง โชคร้ายเมื่อส้นสูงที่หล่อนคดิว่ามนั

อาจจะสร้างปัญหา...มนัดนัสร้างปัญหาจรงิๆ ข้อเท้าของหล่อนบดิผดิ

องศาในจังหวะที่หมุนตัว แม้จะเล็กน้อยแต่ด้วยความสูงสี่นิ้วท�าให้ 

ทกุอย่างยากขึ้น เมื่อเสยีการทรงตวั ร่างบางจงึล้มโครมลงไปกองกบั

พื้นทนัที

“โอ๊ย! อะไรเนี่ย!” 

หญิงสาวถอดรองเท้าและพยายามลุกขึ้น แต่ดูเหมือนจะเป็น

หนักกว่าที่คิด กระทั่งไม่สามารถเดินได้ด้วยตัวเองด้วยซ�้า หล่อน

พยายามคลานไปกับพื้นอย่างทุลักทุเล ได้แต่บ่นในใจว่าท�าไมห้อง

แพงๆ มนัถงึได้กว้างเสยีจรงิ แต่ก่อนที่จะถงึทางออก คู่บ่าวสาวกลบั

เปิดประตูเข้ามาก่อน

“นารา! ฉนักน็กึว่าเธอหลงทางไปไหน” อลซิและปิแอร์รบีเดนิ

เข้ามาพยงุหญงิสาว ก่อนกวาดตามองว่ามสี่วนไหนของเพื่อนเจ้าสาว 

เสยีหายหรอืเปล่า

“ฉนัขอโทษ ข้อเท้าฉนัแพลงน่ะ ลกุเดนิออกไปไม่ไหวจรงิๆ” เมื่อ

เห็นหน้าปิแอร์ พิมพ์นาราก็พลันนึกขึ้นได้ว่าเพื่อนสาวก�าลังวางแผน

เซอร์ไพรส์สามหีนุ่ม คดิได้ดงันั้นจงึรบีซ่อนกล่องของขวญักล่องเลก็ไว้

ด้านหลงั

“นี่เธอจะปล้นของขวญัสามฉีนัเหรอ” อลซิหวัเราะ เอื้อมมอืไป

หยบิกล่องของขวญัมาวางบนโต๊ะ

“ฉันบอกปิแอร์หมดแล้ว นึกว่าเธอหลงทางไปไหน เลยชวน 

ออกมาเดนิตามหา”

“แค่มคีณุเข้ามาในชวีติ ผมกไ็ม่ต้องการเซอร์ไพรส์อะไรอกีแล้ว” 

เจ้าบ่าวหมาดๆ พูดแทรกขึ้นมาด้วยน�้าเสียงหวานเชื่อม ทั้งสองมอง
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หน้ากนั บรรยากาศแห่งความรกัลอยตลบอบอวล

“ฉนัว่าฉนัออกไปจากที่นี่ดกีว่า น�้าผึ้งพระจนัทร์ก�าลงัหวานได้ที่

เลย” ก้างขวางคอสาวหวัเราะให้เจ้าสาวที่ยนืหน้าแดงก�่า

“ผมกับอลิซขับรถไปส่งคุณที่อะพาร์ตเมนต์ดีกว่า ผมไม่กล้า

ปล่อยให้แขกนั่งแท็กซี่กลับไปแบบนี้แน่” ชายหนุ่มกวาดตาพิจารณา

หญงิสาวด้วยความกงัวล

“ขอบคุณมากๆ นะคะ แต่ฉันกลับเองได้จริงๆ” พิมพ์นารา 

ส่ายหน้าปฏเิสธคูบ่่าวสาวที่ก�าลงัช่วยพยงุหล่อนออกมาข้างนอก และ

ตบแขนอลซิเบาๆ เป็นเชงิบอกว่า ‘ไม่เป็นไร’

“นี่ไง เดี๋ยวฉนัให้พนกังานช่วยพยงุไปส่งข้างล่างกไ็ด้ ไม่รบกวน

พวกเธอหรอก” ไม่เพยีงแค่กล่าวแต่ยงัพยกัพเยดิไปทางพนกังานสาว

ชดุแดงที่เดนิมาได้จงัหวะพอดี

“ไม่ได้นะนารา” อลซิขดั แต่กย็งัช้าไป

“ขอโทษนะคะ” พมิพ์นาราร้องขอความช่วยเหลอืจากพนกังาน

สาวชดุแดง

“มอีะไรให้ช่วยรเึปล่าคะคณุผู้หญงิ” พนกังานสาวขานรบัและ

เดนิเข้ามาใกล้

“คอืฉนัจะลงไปเรยีกแทก็ซี่ข้างล่าง แต่ขาฉนัแพลงค่ะ รบกวน

คุณช่วยพยุงฉันลงไปหน่อยได้ไหมคะ” หญิงสาวกล่าวรัวโดยไม่เปิด

โอกาสให้คู่บ่าวสาวได้พูดขัด วันนี้เป็นวันส�าคัญของทั้งสอง หล่อน 

ไม่อยากให้พวกเขามาเสียเวลาและกังวลกับเรื่องไม่เป็นเรื่อง ฉะนั้น 

ขอดูแลตวัเองดกีว่า

“ด้วยความยนิดคี่ะ” พนกังานสาวเข้ามาพยงุตามค�าร้องขอ

“เธอสองคนกลบัเข้าห้องไปได้แล้ว ไม่ต้องห่วงฉนัหรอก” 

“แต่...” อลซิท�าท่าเหมอืนจะเดนิเข้ามาช่วย

“ไม่มแีต่อะไรทั้งนั้น ฝันดนีะคะคู่บ่าวสาว”
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“งั้นก็...รบกวนฝากเพื่อนของฉันด้วยนะคะ” อลิซหันไปก�าชับ

พนกังาน โดยมคีนขาเจบ็ดนัร่างหล่อนให้กลบัเข้าไปในห้อง

เมื่อเห็นว่าคู่ข้าวใหม่ปลามันเข้าห้องหอไปเรียบร้อย พนักงาน

จงึพาพมิพ์นาราไปยงัลฟิต์เพื่อที่จะลงไปรอแทก็ซี่ที่ชั้นล่าง อกีฝ่ายระวงั

ให้หล่อนทกุฝีก้าวจนหล่อนขอบคณุไม่หวาดไม่ไหว หญงิสาวอดชื่นชม

ในใจไม่ได้ สมกบัเป็นโรงแรมห้าดาว ทกุอย่างดไีปหมด ผู้บรหิารต้อง

เข้มงวดเอาใจใส่มากแน่ๆ 

“ลฟิต์ฝั่งซ้ายเปิดแล้วค่ะคณุผู้หญงิ”

พมิพ์นารายิ้มให้พนกังานเพื่อแสดงความขอบคณุ แต่ก่อนที่จะ

ได้เข้าไปในลฟิต์ ชายหญงิคู่หนึ่งกลบัเดนิสวนออกมาเสยีก่อน

พลั่ก!

“ขอโทษค่ะ!” หญิงสาวรีบขอโทษเมื่อรองเท้าในมือไปชนกับ 

ชดุสูทของอกีฝ่ายตอนเดนิสวนโดยไม่ได้ตั้งใจ สหีน้าเตม็ไปด้วยความ

รู้สกึผดิ อยากจะตตีนเองแรงๆ หลายททีี่สะเพร่ากบัหลายเรื่อง

แต่เมื่อสายตาปะทะสายตา ความทรงจ�าบางอย่างที่หล่อนคดิ

ว่าลืมไปแล้วกลับแล่นเข้ามาพร้อมภาพและเสียง หัวใจหล่นวูบเป็น

ครั้งที่สอง แต่ครั้งนี้...มนัเลวร้ายยิ่งกว่าครั้งแรกหลายสบิเท่า

ให้ตายเถอะ...ปารสีไม่ใช่เมอืงโรแมนตกิ มนัคอืนรกบนดนิชดัๆ!

เมื่อเห็นหน้ากันและกันชัดเจน นัยน์ตาสีครามก็พลันหรี่ลง 

เลก็น้อย เขากระตกุยิ้มเอ่ยค�าทกัทายที่ชวนให้หล่อนอยากเอารองเท้า

ฟาดปากเขาสดุๆ 

“เธอมาทวงหนี้ฉนัเหรอ...”


