
“มาหาเรื่องกนัถงึที่นี่เชยีวหรอื!”
หญิงสาวพูดเสียงกร้าวพร้อมกับเล็งปากกระบอกปืนมาทางเขา 

ท่าทางห้าวหาญเกินหญิงดูไม่เข้ากับใบหน้าหวานปานน�้าผึ้งของเจ้าตัวเลย 

สักนิด คิ้วโค้งสวยได้รูปรับกับจมูกโด่งเชิดรั้น ริมฝีปากสีชมพูระเรื่อเม้ม

แน่นเป็นเส้นตรง แต่สิ่งที่โดดเด่นที่สุด คือดวงตาคู่สวยที่สะกดให้เขาอยู ่

ในอ�านาจจนไม่อาจละสายตาไปได้ ขณะที่สิ่งที่อยู่ในอกข้างซ้ายก็เต้นระรัว

อย่างไม่ทราบสาเหตุ

ไม่น่ารกัเอาเสยีเลย...

เจ้าหล่อนจะรูบ้้างไหมว่าเขาเร่งจดัการงานทกุอย่างให้เรยีบร้อย เลื่อน

นัดพบคู่ค้า ปฏิเสธการออกงานสมาคมและการเจรจาธุรกิจทั้งหมดก็เพื่อ 

มาพบเธอ

“อย่าท�าอะไรบ้าๆ นะยายนดิ!”

คนที่อยู่ในเหตุการณ์ต่างก็ช่วยกันห้ามปรามเธอ ขณะที่ดวงตาที่ 

จ้องมาที่เขาแข็งกร้าว ทว่าน่าแปลกที่เขากลับรู้สึกสนุกที่ได้ท�าหน้ายียวน 

บทน�ำ
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ส่งให้อีกฝ่าย ยักคิ้วให้สองทีอย่างท้าทาย แล้วกอดอกด้วยท่าทางมั่นใจ 

ในตวัเองยิ่ง 

เรื่องอะไรจะต้องกลัว เขาเป็นผู้ชาย อย่างไรก็ต้องเป็นช้างเท้าหน้า 

ส่วนเธอกช็้างเท้าหลงั อย่าคดิว่าจะมาข่ม...

ปัง!

“เฮ้ย!” ชายหนุ่มร้องเสียงหลงพร้อมหมอบลงกับพื้นทันควันตาม

สัญชาตญาณ ยกมือทั้งสองข้างขึ้นอย่างยอมศิโรราบ ขณะที่กิ่งไม้ที่อยู ่

ด้านหลังหักหล่นลงพื้นทันที ใบหน้าของชายหนุ่มซีดเผือด ขณะที่สายตา

ของทุกคนในที่นั้นจบัจ้องมาที่เขา

หมดกนั...ไม่เหลอืแล้วสนิะ ภาพลกัษณ์ท่านชายผู้สูงศกัดิ์

“ตายแล้ว! ท�าอะไรน่ะหญงินดิ!” 

เป็นประโยคเดยีวที่ท�าใหเ้ธอยอมลดปืนในมอืลงด้วยสหีนา้สงัเวชใจ 

ทว่านัยน์ตาคู่สวยยังคงจ้องเขาอย่างแข็งกระด้าง ก่อนที่เจ้าหล่อนจะเบือน

หน้าไปมองหญิงชราคนพูด แล้วสาวเท้าออกจากสวนด้วยท่าทางหงุดหงิด

โดยไม่สนใจใครแม้แต่น้อย

ยายเดก็อ้วนป้อม...

นี่เขาไปท�าอะไรให้เธอ ท�าไมต้องท�าท่าทางราวกบัจงเกลยีดจงชงักนั

มากถงึขนาดนี้

“ขอโทษแทนน้องฉนัด้วยนะ” 

น�้าเสียงอ่อนใจที่ดังขึ้นท�าให้เขาละสายตาจากร่างบางมาหยุดที่ชาย

หนุ่มที่ยื่นมือมาดึงเขาให้ลุกขึ้น สีหน้ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกของผู้เป็น 

เพื่อนท�าให้เขาตบไหล่อกีฝ่ายเบาๆ อย่างเข้าใจ น่าแปลกที่เขาไม่รู้สกึโกรธ

หญงิสาวแม้แต่น้อย ได้แต่มองตามร่างบางไปจนลบัสายตา

เธอช่างต้อนรบัว่าที่สามไีด้อบอุ่นเหลอืเกนิ...



หนึ่งสปัดาห์ก่อน
นยัน์ตาเรยีวรมีองผลก�าไรไตรมาสแรกของบรษิทัด้วยแววตานิ่งสนทิ 

ขณะที่คิ้วเรยีวสวยขมวดมุ่นอย่างเคร่งเครยีด แม้ตวัเลขบนเอกสารจะเป็น

ที่น่าพอใจเพียงใด แต่กลับไม่มีแววยินดีฉายชัดบนใบหน้าคมคายแม้แต่

น้อย

ชายหนุม่ละสายตาจากแฟ้มเอกสาร แล้วหยบิซองสนี�้าตาลขึ้นมาเปิด

อ่านพนิยักรรมของบดิาที่มอบทรพัย์สนิมากมายให้เขาและมารดา เนื้อความ

ในย่อหน้าท้ายๆ คอืสิ่งที่ชายหนุ่มอ่านทวนซ�้าแล้วซ�้าเล่า

และขอยกอสงัหารมิทรพัย์ และหุน้ทั้งหมดของบรษิทัณรงัค์กลูค้าไม้ 

ให้แก่หม่อมเจ้าอธธิชั ณรงัค์กูล บุตรชายเพยีงคนเดยีวของข้าพเจ้า โดยมี

เงื่อนไขตามตวัเลอืกดงัต่อไปนี้

๑. หม่อมเจ้าอธธิชั ณรงัค์กลู จะต้องจดทะเบยีนสมรสและใช้ชวีติคู่

ร่วมกบัหม่อมราชวงศ์นรรีตัน์ วโรรส บตุรสาวของหม่อมเจ้านฤเบศ วโรรส 

๑
เด็กผู้หญิงในรูปถ่าย
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โดยหลังจากจดทะเบียนสมรสแล้ว หม่อมเจ้าอธิธัชจะมีสิทธิ์ในทรัพย์สิน 

ทุกอย่างของข้าพเจ้าตามที่ได้ระบุข้างต้น

๒. หม่อมเจ้าอธิธัช ณรังค์กูล สามารถจดทะเบียนหย่ากับหม่อม-

ราชวงศ์นรีรัตน์ วโรรส ได้ ก็ต่อเมื่อทั้งสองยินยอมพร้อมใจกัน และ

สามารถกระท�าได้หลังจากระยะเวลาหกเดือนนับตั้งแต่เสร็จสิ้นพิธีสมรส 

โดยหม่อมเจ้าอธิธัชจะได้รับทรัพย์สมบัติเพียงหนึ่งในสี่ของทั้งหมด และ

ทรพัย์สนิที่เหลอืจะต้องบรจิาคให้แก่องค์กรการกุศล

๓. ในกรณทีี่หม่อมราชวงศ์นรรีตัน์ วโรรส ไม่ประสงค์ที่จะสมรสกบั

หม่อมเจ้าอธธิชั ณรงัค์กลู หม่อมเจ้าอธธิชัจะไม่ได้รบัทรพัย์สมบตัใิดๆ ของ

ข้าพเจ้า และทรพัย์สมบตัทิั้งหมดจะต้องบรจิาคให้องค์กรการกุศล 

หากหม่อมเจ้าอธธิชั ณรงัค์กูล ไม่ท�าตามเงื่อนไขใดๆ ดงัที่ได้กล่าว

มานี้ ขอให้ค�าสั่งเสียในพินัยกรรมทั้งหมดนี้เป็นโมฆะ หม่อมเจ้าอธิธัช  

ณรงัค์กลู จะไม่ได้รบัทรพัย์สมบตัใิดๆ ของข้าพเจ้า และทรพัย์สมบตัจิะตก

เป็นขององค์กรการกุศลทั้งหมด

ข้าพเจ้าขอยืนยันว่า ณ ขณะที่ได้ท�าพินัยกรรมนี้ ข้าพเจ้ามี

สติสัมปชัญญะครบถ้วนทุกประการ และข้าพเจ้าเห็นว่ามีข้อความถูกต้อง

ตรงตามเจตนาของข้าพเจ้าแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส�าคัญต่อหน้า

พยาน

    พระองค์เจ้าอตริุจ ณรงัค์กูล

          ผู้ท�าพนิยักรรม

 

“ก�าลงัอ่านอะไรอยู่หรอืฝ่าบาท” 

เสียงที่ดังขัดขึ้นท�าให้ชายหนุ่มเงยหน้าจากพินัยกรรมทันที ก่อนจะ

เอ่ยถามเลขาฯ คนสนทิด้วยสหีน้าราบเรยีบว่า

“ได้เรื่องอะไรไหม” 

“แหม่! อยากรู้จกัว่าที่เมยีขนาดนี้เชยีว” 
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เลขาฯ หนุ่มพูดพร้อมกับวางเอกสารปึกหนาลงเบื้องหน้าผู้เป็นนาย 

ที่ยงัคงมองเขาด้วยแววตาเคร่งขรมึเช่นเดมิ สหีน้าทะเล้นของอกีฝ่ายท�าให้

ชายหนุม่สา่ยหวัอย่างอ่อนใจ ก่อนจะลดสายตามามองรปูถ่ายของเดก็หญงิ

ที่ยนืยิ้มหวานตรงหน้า

‘ถ้าไม่อ่านหนังสือ คุณย่าจะไม่ให้กินไก่ต้มฝีมือคุณย่า ไม่เอาด้วย

หรอก’

เสียงเจื้อยแจ้วที่ดังขึ้นมาในหัวท�าให้มุมปากของชายหนุ่มยกสูงขึ้น 

ความรูส้กึบางอย่างก่อตวัขึ้นในหวัใจช้าๆ ทั้งที่เรื่องราวในวนันั้นผ่านมานาน

ถงึสบิห้าปี แต่น่าแปลกที่เขากลบัจ�าได้ไม่ลมืเลอืน

“ว่าที่ภริยาแกสมบูรณ์แต่เด็กเลย” ภรพเย้าเพื่อนอย่างสนุกสนาน  

ขณะที่รอยยิ้มที่มมุปากจางหายไปจากใบหน้าของราชนกิลุหนุ่มทนัท ี“ฉนัหา

ได้แค่รูปนี้เท่านั้น ก็คุณหญิงเธอเล่นไม่ออกงานเลยนี่หว่า แกอยากได้รูป

ตอนสี่เดอืนไหม อ้วนๆ กลมๆ เหมอืนกนั”

เป็นประโยคที่ท�าให้เจ้านายผูท้รงเสน่ห์ของเขาชะงกั แลว้เคาะนิ้วกบั

โต๊ะอย่างใช้ความคดิ ท่าทางเคร่งขรมึราวกบัก�าลงัประเมนิผลก�าไร-ขาดทนุ

ของอกีฝ่ายท�าให้ภรพลอบยิ้มมุมปากอย่างนกึข�า

“จรงิๆ แล้วแกไม่เหน็ต้องให้ฉนัตามสบืให้เสยีเวลาเลย ถามนายธรณ์

เอาไม่ง่ายกว่าหรอื”

ทว่าเจ้านายของเขาก็ยังไม่ละสายตาจากภาพเด็กหญิงน้อยตรงหน้า 

รอยยิ้มบางๆ เผยให้เหน็บนใบหน้าหล่อเหลาที่ตรงึใจหญงิสาวทั่วพระนคร 

เดก็หญงิในรปูถ่ายจะรูต้วับ้างไหมว่า มใีครบางคนเฝ้ารอที่จะได้พบเธออย่าง

ใจจดใจจ่อ

“ตอนนี้คณุหญงิรบัต�าแหน่งปลดัอ�าเภออยูท่ี่เชยีงใหม่ อายแุค่ยี่สบิสี่

เท่านั้นเอง ท่าทางจะเก่งไม่เบา” 

เสยีงของเลขาฯ หนุม่ยงัคงดงัอย่างต่อเนื่อง ทว่าใบหน้าคมคายกลบั

ไม่แสดงสีหน้าใดๆ มือหนาพลิกเอกสารอ่านประวัติของหญิงสาวโดย
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ละเอียด ก่อนที่คิ้วเรียวสวยจะขมวดมุ่นเมื่อเห็นข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

หน้าที่การงานของอกีฝ่าย

“ส่วนเรื่องที่แกให้ไปสืบเพิ่ม ฉันว่ามีคนในปล่อยข่าวออกไป แต่ 

ตอนนี้ยงัสบืไม่ได้ว่าเป็นใคร”

เป็นประโยคที่ท�าให้ชายหนุ่มปิดเปลือกตาลงอย่างหนักใจ แม้ 

ณรงัค์กลูค้าไม้จะได้รบัการยอมรบัว่าเป็นบรษิทัที่ไม่แสวงหาก�าไรจนเกนิควร 

และมีความรับผิดชอบต่อการรักษาผลประโยชน์ด้านป่าไม้ของประเทศชาต ิ

สมกบัที่ได้รบัสมัปทานป่าไม้จากรฐับาล ทว่าในช่วงเวลาสามถงึสี่ปีที่ผ่านมา 

กลับมีข่าวลือหนาหูว่าบริษัทของเขาก�าลังลักลอบท�าสิ่งผิดกฎหมายโดยใช้

กจิการค้าไม้เป็นฉากบงัหน้า แต่ตราบใดที่ไม่มหีลกัฐาน ไม่ว่าใครกไ็ม่มสีทิธิ์

มากล่าวหาบรษิทัของเขา

“วนัเสาร์หน้าฉนัจะไปเยี่ยมคณุย่าวรรณที่วงัวโรรส ยกเลกิตารางนดั

ทุกอย่างของฉนัด้วยนะ”

“จะไปยลโฉมว่าที่ภริยาละสิไม่ว่า” ภรพพูดต่อด้วยสีหน้าล้อเลียน 

ทว่าเจ้านายของเขาไม่ตอบรับอะไร ท�าเพียงหันไปจับจ้องพินัยกรรมด้วย

สหีน้าหนกัใจ

เสียงฝีเท้าที่วิ่งอย่างรวดเร็วไปบนพื้นดินที่เต็มไปด้วยเศษใบไม้
และดนิโคลนดงัอย่างต่อเนื่องในป่าที่เงยีบสงดั เจ้าของนยัน์ตาคูส่วยเงยหน้า

มองท้องฟ้าที่มดืลงเรื่อยๆ ด้วยแววตาหวาดหวั่น สองมอืก�าแน่นเพื่อระงบั

ความตื่นกลวัที่คกุรุน่อยูภ่ายในใจ เมื่อพบว่าเป็นเวลาหลายชั่วโมงแล้วที่เธอ

วิ่งวนไปวนมาอย่างไม่รู้จุดหมายอยู่ในป่าลกึแห่งนี้ 

ครนื...ครนื...

เสียงพิโรธของท้องฟ้าสลับกับเสียงสัตว์ป่าร้องระงมดังขึ้นเรียกสติ

หญงิสาว ร่างบางก้มลงหลบกิ่งไม้ที่เริ่มหนาแน่นขึ้น แล้วเข้าไปซ่อนตวัในถ�้า

ขนาดเล็กที่แฝงตัวอยู่ไม่ไกล หยาดเหงื่อไหลชโลมกาย ทว่าไม่สามารถ
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ระบายความร้อนรุ่มที่อยู่ภายในจติใจได้แม้แต่น้อย

“โอ๊ย!” เจ้าตวัร้องอย่างเจบ็ปวดเมื่อมอืปัดไปโดนบาดแผลที่หวัไหล่ 

เลือดที่ยังคงไหลซึมท�าให้หญิงสาวบีบไหล่ตัวเองเพื่อห้ามเลือด เสียงฝีเท้า

นบัสบิที่ดงัเข้ามาใกล้ท�าให้เธอกดัรมิฝีปากแน่น

“หายไปไหนวะ! ตะกี้ยงัเหน็หลงัไวๆ แท้ๆ”

“มนัคงยงัหนไีปได้ไม่ไกล ตามหาให้เจอ อย่าให้มนัหนไีปได้!”

เสียงตอบรับดังแข็งขัน ก่อนที่เสียงฝีเท้าที่ก�าลังวิ่งระรัวจะค่อยๆ 

ไกลออกไป ร่างบางเอนหลงัพงิผนงัถ�้าอย่างอ่อนล้า สองปีเตม็กบัการวิ่งไล่

ตามผูต้้องสงสยัในคดนีี้ มาวนันี้เธอได้เบาะแสจนเกอืบพบหวัหนา้รายใหญ่ 

ทว่าสุดท้ายกลบัพลาดท่าจนต้องวิ่งหนหีวัซุกหวัซุนอยู่แบบนี้

“ใครกไ็ด้...” หญงิสาวภาวนาพร้อมกบัที่ความรูส้กึอ่อนแรงครอบคลมุ 

ไปทั่วร่าง บาดแผลจากการถกูยงิยงัคงสร้างความปวดร้าวทรมานให้เธอ แม้

จะรู้ดีว่าด้วยอาชีพและภารกิจที่ได้รับมอบหมายอาจท�าให้ตัวเองต้องพบ

จุดจบเข้าสักวัน แต่เมื่อวันนี้มาถึงจริงๆ เธอกลับหวาดกลัวเกินกว่าจะ

ยอมรบั

คดิถงึบ้าน...อยากกลบัไปกอดคนที่บ้านเหลอืเกนิ

เสียงนกกางเขนดงที่ดังแว่วๆ ท�าให้หญิงสาวลืมตาขึ้นแล้วลากขา

อย่างเชื่องช้าไปทางปากถ�้า ไม่ผดิแน่ เสยีงนกกางเขนดงนี้เป็นของพรานป่า

คนสนทิของเธออย่างแน่นอน 

หญิงสาวท�าเสียงนกกาเหว่าตอบกลับไป ใบหน้าเริ่มซีดลงเรื่อยๆ 

กลิ่นคาวเลือดจากไหล่ซ้ายท�าให้ความมึนงงเข้าครอบง�าไปทั่วร่าง ดูท่า

บาดแผลจากการถูกยงิจะสร้างปัญหามากกว่าที่เธอคดิเสยีแล้ว 

“คุณปะฮดั!” 

เสียงสวรรค์ของพรานคู่ใจดังขึ้น ก่อนที่มือหนาจะเข้ามาประคอง 

ร่างบางที่ท�าท่าจะทรดุลงกบัพื้น หญงิสาวนกึขอบคณุเจ้าป่าเจ้าเขาและเทวดา

ทั้งหลายที่ยังเห็นคุณค่าของการมีชีวิตของเธอ แล้วจับไหล่คนที่เข้ามา
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ประคองเป็นหลกัยดึพลางตอบเสยีงสั่นระรกิว่า 

“ฉนั...ไม่เป็นไร พวก...พวกคุณต้องตามจบัพวกมนั”

“แต่คุณปะฮดับาดเจบ็ หมู่เฮาต้องพาคุณไปจากที่นี่”

“ฉนั...ทนได้” 

แม้ค�าพูดจะสวนทางกบัอาการอ่อนล้าที่แสดงออก แต่หญงิสาวกย็งั

ตอบอย่างหนกัแน่นเพื่อให้อกีฝ่ายสบายใจ

“คุณปะฮดั...”

“ตาม...มนัไป” หญงิสาวอ้อนวอนเสยีงแหบพร่า ขณะที่บุรุษทั้งสาม

มองใบหน้าที่ขาวจนซดีอย่างไม่สบายใจ ก่อนที่ดวงตาคู่สวยจะค่อยๆ หรี่ลง

พร้อมกบัที่สตทิั้งหมดดบัวูบ 

นายทหารหนุ่มร่างสูงก�าย�าก้าวเท้าไปยังสวนด้านหลังซึ่งเป็นที่ตั้ง
ของบ้านหลังเล็กที่แยกตัวออกมาจากวังใหญ่ด้วยท่าทางเร่งรีบ ใบหน้า

คมคายแฝงความอ่อนล้า แววตาที่มักอบอุ่นอยู่เสมอมีริ้วของความกังวล

อย่างชดัเจน

“นี่มนัเรื่องอะไรกนัครบั ท�าไมถงึได้เร่งด่วนขนาดนี้”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มเบือนหน้ามามองชายหนุ่มอีกคนที่ลุกขึ้นจาก 

ม้านั่งเดินมาหาเขาทันทีด้วยสีหน้าที่บ่งบอกความแปลกใจไม่แพ้กัน เขา 

ตอบผู้เป็นน้องเสยีงขรมึว่า

“พี่กไ็ม่รู้เหมอืนกนั”

“ถ้าคุณย่าถึงกับต่อโทรศัพท์สายตรงถึงผมที่โรงพยาบาลให้วันนี้ 

กลบัเรว็ กค็งเป็นเรื่องใหญ่พอตวัเลยละครบั”

“ชายธรณ์...” หม่อมราชวงศ์นทกีลุเอ่ยเรยีกคนเป็นน้องที่พนมมอืไหว้

เขา ก่อนจะเดนิเข้ามารวมกลุ่มด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ สามหนุ่มแห่งวงัวโรรส

ไมค่่อยมช่ีวงเวลาที่ได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากนัเท่าไรนกัในวนัธรรมดา ถ้า

ไม่มเีรื่องราวส�าคญัอย่างเช่นเวลานี้
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“ผมมีลางสังหรณ์ไม่ดีอย่างไรไม่รู้” นภเกตน์พูดด้วยน�้าเสียงแฝง

ความกงัวล ก่อนที่บทสนทนาจะหยุดลงเมื่อทั้งสามเข้าไปยงัระเบยีงด้านนอก

ของวงัเลก็

“เข้ามาสิ ย่าก�าลังรออยู่เลย” หญิงชราที่นั่งอยู่บนโซฟารับแขกพูด

ด้วยน�้าเสยีงอ่อนโยน แล้ววางหนงัสอืที่อยู่ในมอืลงบนโต๊ะ ขณะที่คุณชาย

ทั้งสามค่อยๆ คลานเข่าเข้าไปหา

หม่อมหลวงนภัสวรรณ วโรรส คือคุณย่าของหม่อมราชวงศ์ทั้งสี่ 

และเป็นผู้ที่มอี�านาจสูงสุดแห่งวงัวโรรส แม้อายุจะล่วงเลยมาจนถงึเจด็สบิ

ปี แต่หญงิชรากย็งัคงความแขง็แรงและมคีวามจ�าดเีลศิไม่แพ้คนหนุ่มสาว 

“วนัก่อนย่าฝันถงึท่านพ่อของพวกหลาน...” 

ค�าพูดที่เปรยขึ้นด้วยน�้าเสียงเศร้าสร้อยท�าให้สามหนุ่มแห่งวังวโรรส

มองหน้ากนัอย่างเศร้าใจ 

หม่อมเจ้านฤเบศ วโรรส คอืพระโอรสเพยีงองค์เดยีวของพระองค์-

เจ้านเรศ วโรรส กบัหม่อมหลวงนภสัวรรณ เพยีงเกศ ผู้เป็นปู่และย่าของ

หม่อมราชวงศ์ทั้งสี่ หม่อมเจ้านฤเบศสิ้นชีพตักษัยลงด้วยโรคร้ายตอนที่

หม่อมราชวงศ์นรรีตัน์ บตุรสาวคนเลก็อายเุพยีงสบิขวบ ขณะที่หม่อมหลวง

การะเกดผูเ้ป็นแม่ประสบอบุตัเิหตทุางรถยนต์จากไปตั้งแต่คุณหญงิคุณชาย

ยงัจ�าความไม่ได้ ทิ้งให้ผูเ้ป็นย่าต้องเลี้ยงดหูลานทั้งสี่ที่ยงัเลก็อยูเ่พยีงล�าพงั

“คุณย่า...” นทกีุลกุมมอืผู้เป็นย่าพร้อมกบับบีเบาๆ อย่างให้ก�าลงัใจ 

หญงิชราเลื่อนสายตามองใบหน้าของหลานชายทลีะคนก่อนจะพดูต่อ

“เมื่อสองวันก่อนท่านอธิบดีบอกย่าว่าหญิงนิดถูกยิงระหว่างปฏิบัติ

ภารกจิ”

“อะไรนะครบั!” สามหนุ่มตะโกนขึ้นพร้อมกนั 

หม่อมหลวงนภสัวรรณถอนหายใจยาว

“หญงินดิไม่ได้เป็นอะไรมาก แต่ย่าจะไม่ยอมให้เกดิเหตุการณ์เช่นนี้

อกีแล้ว หญงินดิต้องกลบัมาพระนคร” หญงิชราพูดต่อ “แล้วเมื่อหลายคนื
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ก่อน ย่ากไ็ด้หยบิจดหมายของท่านพ่อของหลานมาอ่านอกีครั้ง” 

เป็นประโยคที่ท�าให้คุณชายทั้งสามนิ่งขึงไปในทันที จดหมายของ 

ท่านพ่อระบุชัดถึงค�าสั่งเสียสุดท้ายที่มอบให้แก่น้องสาวเพียงคนเดียวของ

พวกเขา...หม่อมราชวงศ์นรรีตัน์ วโรรส

“ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๐๔ นบัจากปีเกดิ หญงินดิกอ็ายุครบยี่สบิสี่แล้วสนิะ 

ควรออกเรอืนได้แล้ว”

“คุณย่าตั้งใจจะให้ยายนดิ...” นรนิธรณ์พูดเสยีงแปร่ง ขณะที่สหีน้า

ของคุณชายอกีสองคนเจื่อนไป 

“ใช่ ย่าส่งจดหมายไปหาหญิงนิดแล้ว เธอน่าจะถึงพระนครภายใน

เยน็วนัอาทติย์”

“อะไรนะครบั!” สามหนุ่มตะโกนพร้อมกนั 

หญิงชรามองท่าทางตื่นตะลึงของหลานชายทั้งสามด้วยแววตาเคร่ง-

ขรมึ

“นี่เป็นทางดทีี่สุดที่จะท�าให้หญงินดิยอมกลบัมาอยูท่ี่พระนคร ย่าจะ

ไม่ยอมให้หลานสาวของย่าไปเสี่ยงอนัตรายที่ไหนอกี”

“แต่คุณย่าครับ ผมเกรงว่า...” นทีกุลเอ่ยด้วยน�้าเสียงอ่อนลง แต่

คุณย่าของพวกเขาตดับทด้วยน�้าเสยีงทรงอ�านาจทนัทวี่า

“หญิงนิดจะต้องแต่งงานกับท่านชายอธิธัช ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้ง

นั้น!”



‘เขาลอืกนัว่าฝ่ินที่พวกชาวบ้านลกัลอบปลกู มเีศรษฐจีากพระนคร
เป็นคนรบัซื้อ และลกัลอบขนส่งผ่านการขนไม้ที่จะน�าเข้าไปแปรรูปที่โรงงาน

ในพระนครครบั’

ค�าพูดของนายอ�าเภอเชียงใหม่เมื่อหลายวันก่อนท�าให้ใบหน้าหวาน

ของหญงิสาวเคร่งเครยีดขึ้นมาทนัท ีเอกสารที่อยูใ่นมอืระบุชดัว่า มนีายทุน

นบัสบิรายที่ครอบครองปางไม้ในจงัหวดัเชยีงใหม่ แต่มเีพยีงบรษิทัเดยีวที่

พบหลกัฐานการโยงใยถงึการลกัลอบค้าฝ่ินอย่างผดิกฎหมาย ซึ่งบรษิทัที่ว่า

เป็นของ...

“ณรังค์กูลค้าไม้” เธอพึมพ�าก่อนจะทอดตามองออกไปยังทิวทัศน์ 

สองข้างทางที่เขียวชอุ่มไปด้วยต้นไม้นานาพรรณ บรรยากาศชวนให้ผ่อน

คลาย ทว่ากลับไม่ช่วยให้จิตใจสงบลงแม้แต่น้อย เมื่อพบว่าภารกิจที่เธอ 

ได้รบัมอบหมายยงัคงไร้ซึ่งทางออก

หลงัจากที่จอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต์ นายกรฐัมนตรไีด้ออกกฎหมาย 

พ.ร.บ. ยาเสพตดิและเลกิโรงยาฝิ่นอย่างเดด็ขาดราว พ.ศ. ๒๕๐๑ การค้า

๒
กระเป๋าสะพายสีแดง
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ฝ่ินที่ถกูต้องตามกฎหมายจงึยุตลิง ปัญหาที่ตามมาคอืกลุม่ผู้ที่เสยีประโยชน์

จากธุรกิจนี้ไม่พอใจและยังคงลักลอบค้าฝิ่นอย่างผิดกฎหมาย เธอและ 

เจ้าหน้าที่รฐัอกีหลายคนจงึต้องจดัการคดฝ่ิีนเถื่อนอย่างต่อเนื่อง จนล่วงเลย

มาถึง พ.ศ. ๒๕๐๔ เป็นเวลาสามปีแล้วที่เธอวิ่งวุ่นกับคดีนี้โดยไม่มีทีท่า 

ว่าจะจบสิ้น

ร่างบางค่อยๆ หลบัตาลง ปล่อยให้สายลมอ่อนๆ ช่วยปัดเป่าความ

กังวลจากงานที่ยังคั่งค้างออกไปจากหัวใจ เสียงประกาศแจ้งว่ารถไฟก�าลัง

จะเตรียมจอดเทียบชานชาลาที่สถานีปลายทางกรุงเทพท�าให้เธอรีบเก็บ

เอกสารทั้งหมดเข้ากระเป๋า เป็นเวลาหลายชั่วโมงที่เธอต้องนั่งรถไฟจาก

เชียงใหม่กลับมาพระนคร บ้านเกิดของตนเอง เพียงเพราะค�าสั่งสั้นๆ ใน

จดหมายของผู้เป็นย่า หลังจากที่ถูกส่งตัวไปสืบคดีที่ต่างจังหวัดเป็นเวลา

สองปีเตม็

“มะม่วงจ้า มะม่วงลูกสวยๆ จ้า”

“น�้าพรกิลงเรอืสูตรชาววงัเลยจ้ะ ลองดูไหมพ่อหนุ่ม”

เสียงเชิญชวนจากแม่ค้าที่ได้ยินหลังก้าวลงจากรถไฟท�าให้หญิงสาว

ยิ้มอย่างชอบใจ การแต่งกายด้วยเสื้อเชิ้ตและกางเกงขายาว อกีทั้งวกิผมสั้น

เพื่อปลอมตัวเวลาสืบราชการ ท�าให้คนเข้าใจเพศสภาพของเธอผิด และ

เพราะความรบีร้อน เธอจงึรบีออกจากเชยีงใหม่โดยที่ยงัไม่ได้เปลี่ยนเครื่อง

แต่งกายให้เรยีบร้อย

“ช่วยด้วย! ช่วยด้วยค่า!”

“ขโมย! ขโมยมนัวิ่งไปทางนั้นแล้ว!”

เสียงเอะอะโวยวาย ตามด้วยเสียงข้าวของล้มระเนระนาด ท�าให้ 

หญงิสาวหนักลบัไปมองต้นเสยีงทนัท ีเหน็ชายร่างสงูก�าย�าคนหนึ่งวิ่งตรงมา

ทางเธออย่างรวดเร็วพร้อมกระเป๋าสะพายสีแดง เจ้าของใบหน้าหวาน 

ขมวดคิ้วมุ่นอย่างประเมินสถานการณ์ ก่อนจะจงใจยื่นเท้าไปขวางโจรที่วิ่ง

เข้ามาใกล้ ท�าให้ร่างยกัษ์สะดุดล้มทนัที



ข อ ง ข วั ญ ก ล่ อ ง เ ล็ ก  l  19

โครม!

ร่างบางกระชากคนที่ล้มให้ลุกขึ้น แล้วซัดหมัดเข้าที่หน้าอีกฝ่าย 

เต็มแรงจนชายคนดังกล่าวเซถลา เธอเตะซ�้าเข้าที่สีข้างของหัวขโมย แล้ว 

สวนหมดัเข้าที่ใบหน้าจนร่างยกัษ์พุง่ไปชนกระจาดมะม่วงข้างทางหล่นกระจาย

“ว้าย!” เสียงกรีดร้องดังขึ้นจากคนในบริเวณนั้น ขณะที่หญิงสาว 

กวาดตามองข้าวของรอบด้านที่ล้มระเนระนาดเนื่องจากการปะทะ แล้วเลื่อน

สายตามาหยุดที่โจรที่สลบไสลอยู่ข้างกระจาดผลไม้

“มีสองมือสองเท้าเหมือนคนอื่น แต่กลับท�าตัวเป็นโจรฉกชิงวิ่งราว 

แย่จรงิๆ”

หญิงสาวใช้หลังมือปาดเหงื่อที่หน้าผาก แล้วหยิบกระเป๋าสะพาย 

สีแดงที่ตกอยู่ข้างตัวขโมยหนุ่ม ทว่าขโมยที่เพิ่งนอนแน่นิ่งกลับลุกพรวด 

แล้วผลกัเธอล้มลง ก่อนจะวิ่งหนไีปอย่างทุลกัทุเล

“หยุดนะ!” หญิงสาวตะโกนเสียงหลง แล้วหยิบกระเป๋าของกลาง

ตั้งใจจะวิ่งตามอกีฝ่ายไป ทว่า...

“โอ๊ย!” 

แขนข้างหนึ่งถูกกระชากอย่างแรง ก่อนที่ร่างของเธอจะถูกรวบเข้าสู่

อ้อมแขนของใครบางคนจนหน้าผากปะทะกับอกกว้าง มอืหนาโอบเอวบาง

ไว้ ส่วนอกีข้างเผลอกระชากผมของหญงิสาว จนท�าให้หมวกและวกิผมสั้น

ของเธอหลุดตดิมอืมา

“เฮ้ย!”

“นาย...” 

นยัน์ตาเรยีวรมีองวกิผมหนาที่อยูใ่นมอื ก่อนจะเลื่อนมามองร่างที่อยู่

ในอ้อมแขนด้วยสีหน้าตื่นตะลึง เส้นผมที่หญิงสาวรวบไว้หลุดลงมาล้อม

ใบหน้ารูปไข่ที่งดงามหมดจดแม้ไร้การแต่งแต้ม ดวงตาสีเข้มลุกวาวอย่าง

เอาเรื่อง ทวา่ดมูเีสน่ห์อย่างประหลาดเมื่อประดบัอยูบ่นใบหน้างามพริ้งของ

เจ้าตวั 
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“มองอะไรคุณ ปล่อยเดี๋ยวนี้นะ!” ร่างบางแหวอย่างหงุดหงดิพร้อม

กบัพยายามดนัตวัออกห่าง 

“เธอ...เป็นผู้หญงินี่” ชายหนุ่มพมึพ�าอย่างไม่เข้าใจ

แล้วเหตุใดถงึได้อุตรแิต่งตวัเป็นชายมาฉกชงิวิ่งราวคนอื่นแบบนี้  

เป็นผู้หญงิแท้ๆ รอิ่านเป็นโจรห้าร้อย แบบนี้มนัน่านกั!

“ปล่อยฉัน!” หญิงสาวพูดพร้อมกับสะบัดแขนเพื่อให้หลุดจากการ

จบักุม ทว่าไม่ได้ผลแม้แต่น้อย สหีน้าแววตาที่จ้องเธอราวกบัเหยยีดหยาม

ยิ่งท�าให้โทสะของหญงิสาวโหมกระหน�่ายิ่งกว่าเดมิ 

“เป็นผู้หญงิดีๆ  ไม่ชอบ อุตรแิต่งเป็นชายมาวิ่งราวคนอื่น”

“อย่ามาใส่ความกนันะ ฉนัไม่ใช่ขโมยเสยีหน่อย!” 

“หลกัฐานเตม็มอืขนาดนี้ยงัจะกล้าปฏเิสธ ผู้ร้ายปากแขง็จรงิๆ”

“ขโมยหนีไปโน่นแล้ว แล้วฉันก็เป็นคนแย่งกระเป๋ามาได้ กระเป๋า 

ถงึได้มาอยู่ที่ฉนัยงัไงเล่า!”

ร่างบางจ้องอีกฝ่ายด้วยดวงตาวาวโรจน์ ขณะที่ร่างสูงจ้องตอบด้วย

แววตาเย็นชา เขาลดสายตามองเธอตั้งแต่หัวจดเท้า ท�าให้หญิงสาวฟาด

กระเป๋าใส่หัวเขาเต็มแรงด้วยความโมโห แล้วกระทืบเท้าของเจ้าตัวเพื่อให้

หลุดจากพนัธนาการ 

“อย่ามายุ่ง!” เจ้าของรมิฝีปากอิ่มเอ่ยด้วยน�้าเสยีงกรุ่นโกรธ ก่อนจะ

ผลกัร่างสูงออกห่างแล้ววิ่งไปยงัทศิที่ขโมยเพิ่งหนไีป

“หยุดเดี๋ยวนี้นะ!” ชายหนุ่มตะโกนแล้ววิ่งตามร่างบางไปด้วยสีหน้า

หงุดหงิด คิ้วเรียวเลิกสูงขึ้นอย่างแปลกใจในความเร็วและท่าทางคล่องตัว 

อย่างกบัลูกลงิของอกีฝ่าย

หญิงสาวเร่งฝีเท้าขึ้นเมื่อรับรู้ได้ว่าชายหนุ่มอีกคนก�าลังวิ่งตามมา 

ผู้คนที่เดนิพลุกพล่านท�าให้การหลบหลกีเป็นไปอย่างยากล�าบาก เธออาศยั

จงัหวะที่ผูโ้ดยสารก�าลงัทยอยลงจากรถไฟขบวนใกล้ๆ กนัเป็นที่ก�าบงัสายตา 

ย่อตวัลงแล้วเลี้ยวเข้าไปแอบในซอกเกบ็ของที่อยู่ใกล้ทนัท ี
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“ผู้ชายโรคจิต” หญิงสาวพึมพ�าเมื่อเห็นชายหนุ่มวิ่งผ่านซอกไปโดย

ไม่ได้สงัเกตเหน็คนที่หมอบคูอ้ยูข้่างลงักระดาษ รมิฝีปากบางเม้มแน่นอย่าง

ระงบัอารมณ์ เมด็เหงื่อผดุตามใบหน้า คดิแล้วกส็งัเวชใจเหลอืเกนิ ตั้งใจจะ

ช่วยจบัขโมย แต่ถูกคนโรคจติไล่จบัเสยีเอง ท�าคุณบูชาโทษแท้ๆ เชยีว

หญงิสาวนั่งรอจนแน่ใจว่าชายหนุ่มคงไปไกลแน่แล้ว จงึค่อยๆ เดนิ

ออกมาจากซอกอย่างเชื่องช้า เธอมองซ้ายมองขวาเพื่อความไม่ประมาท แล้ว

ก้มหน้าเดนิกลบัไปยงับรเิวณที่วางสมัภาระไว้

“มานี่เลย ยายกะโปโล!” 

“เฮ้ย!” 

ร่างบางถูกรวบเข้าหาชายหนุ่มอกีครั้งจากด้านหลงั ทว่าครั้งนี้เขาอุ้ม

เจ้าหลอ่นพาดไหล่เพื่อไม่ให้อกีฝ่ายประทษุร้ายได้อกี เสยีงร้องโวยวายที่ดงั

ตลอดทางท�าให้คิ้วเรยีวสวยของชายหนุม่ขมวดมุน่อย่างหงดุหงดิ เขาปล่อย

ตวัเจ้าหล่อนลง แล้วลากเข้าไปหาต�ารวจนายหนึ่งที่ยนือยู่ไม่ไกล

“จบัเลยครบัคุณต�ารวจ เธอวิ่งราวกระเป๋าครบั”

“เป็นเรื่องเข้าใจผดินะคะ” หญงิสาวรบีท้วง ขณะที่นายต�ารวจตรงหน้า 

มองเธอสลบักบัชายหนุ่มอย่างไม่เข้าใจ 

“นี่ครับ หลักฐานที่ยืนยันว่าเธอเป็นขโมย” ชายหนุ่มพูดพร้อมกับ 

ชูกระเป๋าสะพายสีแดงที่เปื้อนเลือดของตนให้ต�ารวจดู ขณะที่หญิงสาว

ปฏเิสธเสยีงแขง็

“ฉนัไม่ใช่ขโมย! ฉนัมาช่วยจบัขโมยต่างหาก”

“ไหนขโมย จะเหน็กแ็ต่ผู้ร้ายปากแขง็เท่านั้น”

“นี่คุณ!”

สองหนุ่มสาวประสานสายตากันอย่างไม่มีใครยอมใคร ส�าหรับชาย

หนุม่แล้ว หญงิสาวที่อตุรทิ�าตวัราวกบัผูช้ายตรงหน้าท�าให้เขาเกดิความรู้สกึ

ประหลาดบางอย่าง ใบหน้าและท่าทางของเธอดูคุ้นเคยราวกบัครั้งหนึ่งเธอ

เคยโลดแล่นอยูใ่นความทรงจ�าของเขา ขณะที่ความห้าวหาญและคล่องแคล่ว 
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ในการใช้ศลิปะป้องกนัตวัทั้งที่เป็นผู้หญงิกท็�าให้เขาประหลาดใจอยู่ไม่น้อย 

นี่เธอเป็นลูกบ้านไหนกนั เหตุใดถงึได้ก๋ากั่นขนาดนี้

“ฉนัไม่ใช่ขโมยเสยีหน่อย อย่ามาปรกัปร�ากนันะ!” 

“หลกัฐานชดัเจนขนาดนี้ยงัจะกล้าปฏเิสธ ยอมรบัความผดิเสยีดกีว่า 

โทษหนกัจะได้เป็นเบา”

หญิงสาวนึกหงุดหงิดความกวนประสาทของคนตรงหน้า เธออยาก

กระโจนเข้าไปข่วนใบหน้านิ่งขรมึนั่นให้หายหงดุหงดิ ทว่าท�าได้เพยีงยนืมอง

อกีฝ่ายด้วยแววตาเยน็ชาเท่านั้น

“แม่หนูคนนี้ไม่ใช่ขโมยหรอกจ้ะ แม่หนูเธอเป็นคนจับโจรต่างหาก” 

เสยีงแหบแห้งดงัขึ้น ก่อนที่คนพดูจะก้มหน้าพกัหายใจโดยมหีญงิสาวอกีคน

ช่วยพัดให้ เพราะเธอเองก็วิ่งตามสองหนุ่มสาวมาเพื่อจะอธิบายความจริง

เช่นกนั

“คุณป้าแน่ใจนะครบัว่าไม่ได้จ�าผดิ”

“ดิฉันช่วยยืนยันได้ค่ะ คุณผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่ขโมยนะคะ เธอคือ

พลเมอืงดทีี่ช่วยฉนัเอาไว้”

ค�ายืนยันจากทั้งผู้เสียหายและพยาน พร้อมกับการปรากฏตัวของ

ต�ารวจอีกสองนายที่พาขโมยตัวจริงเข้ามา ท�าให้รอยยิ้มของผู้ชนะฉายชัด

บนใบหน้าหวาน

เธออยากหวัเราะใส่หน้าเขาจรงิๆ!

ยิ่งเห็นสีหน้าเจื่อนสนิทของอีกฝ่ายแล้วเธอก็ยิ่งสะใจ ท�าไมเหมือน

เธอได้ยนิเสยีงอะไรตกแตกแถวนี้นะ ใช่ใบหน้าของคนที่ก�าลงัจบัแขนเธอใน

ตอนนี้หรอืเปล่า

“ได้ยนิชดัแล้วนะคณุ” หญงิสาวพดูพร้อมกบัเชดิหน้าขึ้นด้วยท่าทาง

เหนือกว่า “สองเสียงยืนยันขนาดนี้ แถมขโมยตัวจริงก็ถูกจับแล้ว คงจะ

ปล่อยแขนฉนัได้แล้วนะ”

ชายหนุม่รบีปล่อยแขนเธอทนัทรีาวกบัต้องของร้อน ก่อนจะเบอืนหน้า 
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ไปทางอื่นด้วยสีหน้าเย็นชา อาการนิ่งเฉยของเขาท�าให้หญิงสาวแยกเขี้ยว

อย่างหงุดหงดิ 

“ยงั...ยงัไม่รบีขอโทษอกี”

เจ้าของนัยน์ตาสีเข้มหันกลับมามองเธอช้าๆ ยกมือข้างหนึ่งจับแผล

ที่หน้าผากที่เริ่มมเีลอืดไหลซมึออกมา แล้วตอบเสยีงแขง็กระด้างว่า

“ถ้าเทยีบกบัแผลที่เธอมอบให้ ฉนัคดิว่าคงไม่จ�าเป็น”

“นี่คุณ!”

“อันที่จริงฉันน่าจะแจ้งความเธอข้อหาท�าร้ายร่างกายด้วยซ�้า เพราะ

แผลนี่กห็นกัหนาเอาการอยู่”

“งั้นฉันก็จะแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทเหมือนกัน มาปรักปร�า 

คนอื่นไม่พอ ยงัจะกกัขงัหน่วงเหนี่ยวกนัอกี ถ้าคุณไม่กกัตวัฉนัไว้ แผลนี่ 

กค็งไม่เกดิหรอก”

การจ้องตากันอย่างไม่มีใครยอมใครท�าให้ต�ารวจทั้งสามนายได้แต่

มองหน้ากนัอย่างหนกัใจ แค่ต้องมาไล่จบัขโมยในสถานที่ที่มคีนพลกุพล่าน

กล็�าบากมากพอแล้ว นี่ยงัต้องมาไกล่เกลี่ยคดทีะเลาะววิาทอกี

“ความผดิเธอเหมอืนกนั อุตรแิต่งตวัเป็นชาย เสื้อผ้าที่สวมกค็ล้าย

ขโมยนั่น ฉนักต็้องเข้าใจผดิส”ิ

“ฉนัไม่ได้อุตรนิะ คุณต่างหากที่คดิเองเออเอง ไม่ดูให้ดกี่อนแล้วมา

ใส่ความคนอื่น”

“นี่เธอ!”

“แล้วจะท�าไม!”

“คุณทั้งสองครบั ถ้าจะแจ้งความ ขอเชญิที่โรงพกันะครบั” 

เสียงที่ดังแทรกขึ้นมาท�าให้หญิงสาวเบือนหน้าไปมองสีหน้าอ่อนอก

อ่อนใจของนายต�ารวจ ก่อนจะก้มลงดนูาฬิกาข้อมอื นี่กเ็ลยเวลาอาหารเยน็

มาหลายชั่วโมงแล้ว ขืนเธอยังมัวชักช้าเสียเวลาอีก คงหารถโดยสารกลับ

บ้านไม่ได้แน่
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“งั้นผมขอไม่แจ้งความละกนัครบั ผมเองกม็ธีรุะต้องไปท�า” ชายหนุม่

ตอบเสียงนิ่ง แล้วส่งกระเป๋าสะพายของกลางที่บริเวณตะขอเปรอะเปื้อน

เลอืดตนเองให้ต�ารวจ “ถอืว่าผมโชคร้ายละกนัครบัที่บงัเอญิมาอยู่ที่นี่”

สายตาและค�าพูดเสียดสีที่ส่งมาท�าให้หญิงสาวแยกเขี้ยวกลับอย่าง

หงุดหงิด อีกฝ่ายเดินผ่านหน้าเธอไปอย่างไม่ไยดี พร้อมกับที่หญิงสาวส่ง

สายตาไม่พอใจไล่หลงัเขาไปจนลบัสายตา 

ผู้ชายโรคจติ! ขออย่าให้ได้พบได้เจอกนัอกีเลย



นัยน์ตากลมโตสั่นระริกขณะทอดมองอาคารสูงสองชั้นที่ยังคง
งดงามเหมือนเคยนับตั้งแต่วันที่เธอจากไป ใบหน้าหวานมีรอยยิ้มบาง

ประดบั สองปีเตม็ที่เธอต้องจากบ้านและครอบครวัไป ไม่มวีนัไหนเลยที่เธอ

ไม่คดิถงึที่นี่

“ไอ้หนุ่มที่ไหนมายนืท�าหน้าเหมอืนหมาหงอยอยู่หน้าวงั ดูท่าจะไม่รู้

เสยีแล้วว่านี่ถิ่นใคร”

เสียงเข้มที่ดังขึ้นเบื้องหน้าท�าให้หญิงสาวเบือนหน้าไปมองสามหนุ่ม

แห่งวงัวโรรสพร้อมกบัตหีน้าขรมึ นภเกตน์สาวเท้าเข้ามาใกล้แล้วพดูต่อด้วย

สหีน้าจรงิจงัจนเกนิเหตุว่า

“นายโชคดีนะที่มาเจอพวกฉัน เพราะถ้ายายนิดอยู่ละก็ นายโดน 

ไล่ตะเพดิจนกลบับ้านไม่ถูกไปแล้ว” 

เป็นประโยคที่ท�าให้หญิงสาวท�าเสียงฮึดฮัดในล�าคออย่างไม่พอใจ 

ขณะที่ชายหนุ่มทั้งสามมองหน้ากนัพร้อมกบัยิ้มอย่างขบขนั

“แต่ผมได้ยนิมาว่า จรงิๆ คณุนดิเธอเรยีบร้อยอ่อนหวานมาก ขนาด

๓
โซ่ตรวนที่มองไม่เห็น
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นางสาวสยามยังอายเลยนะฮะ” หญิงสาวตอบหน้าตาย สีหน้าของหม่อม-

ราชวงศ์หนุ่มทั้งสามเจื่อนไปทนัท ี

“นายคงได้ยินข่าวลือมาผิดๆ แล้วละ จะท�าให้ยายนิดเรียบร้อยก็

เหมอืนจบัลงิมานั่งพบัเพยีบนั่นแหละ” นรนิธรณ์พูดต่อด้วยท่าทางหนกัอก

หนกัใจ ขณะที่คุณชายอกีสองคนพยกัหน้าเหน็ด้วยอย่างพร้อมเพรยีง

“แล้วยายนดิกห็นไีปแล้ว เพราะกลวัถูกคุณย่าจบัสอนร�าไทย โชคดี

นะที่หนไีด้ทนั ไม่งั้นพวกเราคงได้ดูระบ�าลงิแน่ๆ” 

ค�าพูดของนภเกตน์ท�าให้ชายหนุ่มอีกสองคนหัวเราะก๊าก ขณะที่ 

หญงิสาวเพยีงคนเดยีวส่งค้อนไปให้คนพดูวงโตแล้วถามด้วยน�้าเสยีงงอนๆ 

ว่า

“แล้วตลอดเวลาที่คุณนิดไม่อยู่ พวกพี่ชายคิดถึงเธอบ้างหรือเปล่า

ฮะ”

แทนค�าตอบ ร่างบางถูกดงึเข้าสู่อ้อมกอดของพี่ชายคนโตทนัท ีก่อน

ที่นรนิธรณ์และนภเกตน์จะโผเข้ากอดคนเป็นน้องบ้างอย่างคดิถงึ น้องสาว

คนเดยีวของพวกเขายงังามพริ้งเหมอืนเคยแม้จะอยู่ในคราบเดก็หนุ่ม ทว่า

สวยขนาดนี้กลับไม่เคยชายตาแลหนุ่มคนไหน จนใครๆ ต่างพากันลือว่า 

หม่อมราชวงศ์นรรีตัน์ วโรรส จติวปิรติชอบเพศเดยีวกนั

“แผลที่ถูกยงิดขีึ้นแล้วหรอืยงั” 

ค�าถามของพี่ชายคนรองท�าให้นรีรัตน์ยิ้มแหย เลื่อนมือบางมาทาบ 

ผ้าพนัแผลที่หวัไหล่ก่อนตอบเสยีงแผ่ว

“นดิไม่เป็นไรแล้วค่ะ แต่งานครั้งนี้ยากเหลอืเกนิ ข้อมลูกน้็อย แถม

พวกชาวบ้านกไ็ม่ค่อยให้ความร่วมมอืเพราะกลวัผู้มอีทิธพิลอกี”

ค�าตอบที่มาพร้อมสีหน้าหนักใจท�าให้สามหนุ่มมองหน้ากันอย่าง

ล�าบากใจ น้องสาวของพวกเขาคงไม่รู้ว่าต่อจากนี้ เรื่องที่เธอต้องกงัวลอาจ

ไม่ได้มแีค่เรื่องงานเพยีงอย่างเดยีว
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หญงิชราที่ก�าลงันั่งถกัเสื้อไหมพรมเบื้องหน้าดงูดงามเหลอืเกนิใน
ความรูส้กึของเธอ แม้ร่มโพธิ์ต้นนี้จะโรยราตามเวลาที่ล่วงเลยไป แต่กย็งัคง

เป็นที่พึ่งพาและเป็นแหล่งพกัพงิให้เธอได้เสมอ

“คุณย่าครบั” 

เสียงเรียกของนทีกุลท�าให้หม่อมหลวงนภัสวรรณเงยหน้าขึ้นมอง

หลานทั้งสี่ด้วยแววตาอ่อนโยน ก่อนจะอ้าแขนรบัหลานสาวที่ถลาเข้ามากอด

ทนัที

“คุณย่า” หญิงสาวผละออกมาก้มลงกราบตักอีกฝ่าย แล้วเงยหน้า

มองหญงิชราด้วยดวงตาที่คลอหน่วยไปด้วยน�้าใสๆ “คณุย่าสบายดไีหมคะ 

ยงัชอบไอเวลาอากาศหนาวอยู่หรอืเปล่า”

“โถ...หญิงนิด” คนสูงวัยกว่าเอ่ยด้วยน�้าเสียงเอ็นดูแล้วดึงร่างบาง 

เข้าสู่อ้อมกอดอกีครั้ง “ขอบใจที่ยงัเป็นห่วงย่าเสมอนะ”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มทั้งสามมองสองย่าหลานด้วยรอยยิ้ม ก่อนที่ 

นรรีตัน์จะดนัตวัออกจากอ้อมกอดแล้วลุกมานั่งเคยีงข้างผู้เป็นย่า

“ที่คุณย่าเรยีกตวันดิกลบัมา มเีรื่องอะไรหรอืคะ” 

“หญงินดิฟังย่าให้ดนีะ” น�้าเสยีงคนสูงวยักว่าเคร่งเครยีดขึ้นมาทนัท ี

“หม่อมเจ้านฤเบศ ท่านพ่อของหลาน และพระองค์เจ้าอติรุจ ณรังค์กูล  

ได้มสีญัญาต่อกนั” 

“ณรังค์กูล...หรือคะ” หม่อมราชวงศ์หญิงทวนถามอย่างแปลกใจ 

พยายามนึกว่าตนเองเคยรู้จักกับใครในตระกูลนี้ เธอปรารถนาเหลือเกินที่

จะไม่เกี่ยวข้องกับตระกูลที่ถูกตั้งข้อสงสัยว่าเป็นคนไม่ดี ทว่าค�าตอบของ

คุณย่ากท็�าลายความหวงัของเธอโดยสิ้นเชงิ

“ราชสกุลณรังค์กูลมีพระคุณต่อราชสกุลวโรรส ท่านพ่อของหลาน

อยากให้หลานตอบแทนบุญคุณของพระองค์เจ้าอติรุจแทนท่าน โดยการ

แต่งงานกบัหม่อมเจ้าอธธิชั”

“อะ...อะไรนะคะ”
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“หม่อมเจ้าอธธิชั ณรงัค์กลู พระโอรสเพยีงองค์เดยีวของพระองค์เจ้า

อตริุจ ณรงัค์กูล คอืคนที่ท่านพ่อของหลานประสงค์จะให้แต่งงานด้วย”

นรีรัตน์เบิกตากว้าง ริมฝีปากสั่นระริกอย่างตื่นตะลึง ข้อมูลและ 

หลักฐานต่างๆ มากมายเกี่ยวกับการพัวพันเรื่องค้าฝิ่นเถื่อนของณรังค์กูล

ฉายชดัเข้ามาในหวัอกีครั้ง 

‘หลักฐานการลักลอบค้าฝิ่นทั้งหมดที่เรามีอยู่ตอนนี้โยงใยไปถึง 

ณรังค์กูลค้าไม้ ผมอยากให้คุณหญิงแฝงตัวเข้าไปสืบเรื่องนี้ เราต้องหา 

หลกัฐานให้ได้ว่าใครคอืตวัการใหญ่ในเรื่องนี้’

‘ณรงัค์กูลเป็นเจ้าของสมัปทานป่าไม้ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศ มเีส้นสาย

กว้างขวาง คนแถวนี้เลยไม่ยอมปรปิากพูดอะไรครบั’

และอีกมากมายสารพัดที่เธอได้ยินมาเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสใน

ธุรกิจของณรังค์กูล แล้วจู่ๆ คุณย่าก็จะให้เธอแต่งงานกับหม่อมเจ้าอธิธัช 

ณรงัค์กูล ผู้ต้องสงสยัหลกัของคดนีี้ คนที่เธอเกลยีดตั้งแต่ยงัไม่เหน็หน้า!

“ท่านพ่อของหลานคงสบายใจได้เสียที ถ้าหญิงนิดได้แต่งงานกับ 

ท่านชายอธธิชั”

“ไม่ค่ะ นดิไม่แต่ง!” หญงิสาวประกาศกร้าวพร้อมกบัสบตาผู้เป็นย่า

อย่างแน่วแน่ “นิดมีงานที่ต้องจัดการให้เรียบร้อย ไม่มีเวลามาคิดเรื่องอื่น

หรอกค่ะ”

“แต่นี่เป็นความประสงค์ของท่านพ่อ หน้าที่ของลูกที่ต้องกตญัญูต่อ

พ่อแม่กเ็ป็นหน้าที่ที่หลกีเลี่ยงไม่ได้ ท่านชายธชัเองกง็ามพร้อมทุกด้านและ

เป็นคนดทีี่เหมาะสมกบัหลาน”

“คนดีงั้นหรือคะ คนดีที่ไหนทรยศได้แม้กระทั่งแผ่นดินเกิดของ

ตนเอง”

“ว่าอะไรนะ” 

นรีรัตน์ไม่ยอมตอบค�าถาม สองมือก�าชายเสื้อที่หลุดลุ่ยของตัวเอง

แน่น
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นี่มนัอะไรกนั!

เธอไม่มีวันยอมรับการแต่งงานนี้ หม่อมเจ้าอธิธัช ณรังค์กูล คือ 

ผูต้้องสงสยัในคดค้ีาฝ่ินเถื่อน เขาคอืคนที่เธอไม่ควรข้องเกี่ยวด้วยมากที่สดุ 

ความรู้สึกของเธอที่มีต่อเขามีเพียงอย่างเดียวเท่านั้น คือความโกรธและ

รงัเกยีจ 

โกรธที่เขาเสแสร้งแกล้งท�าเป็นคนดี แต่กลับหาผลประโยชน์เข้าตัว 

รงัเกยีจที่เขาสวมหน้ากากเป็นราชนกิุลผู้สูงส่ง แต่ท�าลายความสงบสุขของ

ประเทศชาติ

“ที่เราพูดหมายความว่าอย่างไร” น�้าเสยีงของหญงิชราเริ่มดุ ขณะที่

นทกีุลเขยบิเข้าไปใกล้คนเป็นย่า แล้วพูดเสยีงนุ่มนวลเพื่อไกล่เกลี่ยสถาน-

การณ์ไม่สู้ดตีรงหน้า

“ใจเยน็ก่อนนะครบัคณุย่า ยายนดิคงก�าลงัตกใจ คุณย่าให้เวลาน้อง

หน่อยนะครบั”

“ใช่แล้วครับคุณย่า” นรินธรณ์ช่วยเสริมอีกคน “ให้เวลายายนิด

ตดัสนิใจสกัปีสองปีกน็่าจะดนีะครบั”

“เป็นปีเชียวหรือ! จะให้รอขนาดนั้นได้อย่างไร” หม่อมหลวงนภัส-

วรรณส่ายหน้าไม่ยอมรบั 

นัยน์ตาที่เริ่มร้อนผ่าวท�าให้นรีรัตน์ก้มหน้าลงแล้วก�ามือแน่นจนเล็บ

จกิเนื้อ ทว่ากไ็ม่สามารถบรรเทาอาการร้อนรุม่และเจบ็ปวดที่อยูภ่ายในจติใจ

ได้เลย 

“นดิแทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกบัท่านชายเลย ถ้าบงัเอญิพบกนันดิกค็งจ�า

เขาไม่ได้ แต่คณุย่ากย็งัยนืกรานจะให้นดิแต่งงานกบัเขางั้นหรอืคะ” หม่อม-

ราชวงศ์หญงิตดัพ้อ “ถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องนี้ คณุย่ากค็งไม่อยากให้นดิกลบัมา 

ที่นี่” 

“ยายนดิ!” พี่ชายคนโตปรามเสยีงด ุทว่าหญงิสาวยงัคงพดูต่อราวกบั

อดัอั้นเรื่องนี้มานานแสนนาน
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“คณุย่าไม่เคยเชื่อใจนดิ อยากไล่นดิไปอยูไ่กลๆ เหมอืนกบัที่เคยส่ง

นดิเข้าโรงเรยีนประจ�า ถ้านดิแต่งงานกจ็ะได้ไปจากที่นี่ ไม่ว่าจะวนันี้หรอืเมื่อ

สิบสามปีก่อน คุณย่าก็ยังคงเห็นว่านิดเป็นตัวปัญหา ขี้โกหก ไม่สมกับที่ 

เกดิมาเป็นวโรรสอยู่นั่นเอง!”

หญงิสาวผดุลกุขึ้นยนืแล้ววิ่งออกจากห้องรบัแขกทั้งน�้าตา ท่ามกลาง

สหีน้าตื่นตะลงึของคนทั้งหมด ขณะที่หม่อมหลวงนภสัวรรณหลบัตาลงอย่าง

อ่อนล้า 

เรื่องราวเข้าใจผิดเมื่อสิบสามปีก่อนกลายมาเป็นรอยร้าวระหว่าง 

สองย่าหลาน เหตุการณ์ในวันนี้สะกิดแผลเป็นในวันนั้นจนสร้างความ 

เจบ็ปวดขึ้นมาอกีครั้ง 

และดูท่าการแต่งงานในครั้งนี้จะไม่ได้เกดิขึ้นง่ายๆ เสยีแล้ว

‘นดิ...นดิไม่อยากไป ไม่ไปไม่ได้หรอืคะ’
เด็กหญิงพูดเสียงสะอื้น น�้าตาไหลรินไม่ขาดสาย มือทั้งสองข้าง 

กอดเอวพี่ชายคนโตแน่น ขณะที่ผูเ้ป็นย่ายนืมองใบหน้าเป้ือนน�้าตานั้นอย่าง

สงบ

‘ท�าไมคณุย่าต้องให้นดิไปเรยีนที่ปีนงัด้วย นดิไม่อยากไปจากที่นี่ นดิ

ไม่อยากไป!’

เด็กหญิงตะโกนเสียงแหบแห้ง ขณะที่หญิงชรามองเธอด้วยแววตา

นิ่งสนทิโดยไม่ตอบค�าถามใดๆ นรนิธรณ์จบัมอืน้องสาวคนเดยีวของเขามา

กุมไว้ แล้วช่วยเชด็น�้าตาให้อย่างอ่อนโยน

‘ยายนดิไม่ไปไม่ได้หรอืครบัคุณย่า น้องยงัเดก็อยู่เลยนะครบั’

‘ใกล้จะถงึเวลาแล้ว นายสนอง เอากระเป๋าหญงินดิไปใส่รถเสยีส’ิ 

หม่อมหลวงนภสัวรรณตดับทโดยไม่สนใจสายตาขอร้องของเดก็หนุม่

ทั้งสาม นรีรัตน์มองสีหน้าเย็นชาของผู้เป็นย่าอย่างน้อยใจ เธออายุแค ่

สิบสาม แต่กลับต้องจากบ้าน จากครอบครัวไปอยู่ในที่อันแสนไกลอย่าง 
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เดยีวดาย 

‘ได้เวลาเดนิทางแล้ว ฉนัฝากหญงินดิด้วยนะคุณธนา’

‘ครบั คุณวรรณ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครบั’

นรรีตัน์ส่ายหวัอย่างไม่ยอมรบั ก่อนที่นายสนองผู้เป็นคนขบัรถ และ

อาธนา อดตีเลขาฯ ของท่านพ่อจะตรงเข้ามากุมมอืเธอเพื่อพาไปที่รถ

‘ปล่อยนดิ! นดิไม่ไป ปล่อยนดิ!’ 

เดก็หญงิตะโกนพร้อมกบัพยายามรั้งแขนพี่ชายคนโตที่ถกูคณุย่าดนั

ให้ถอยห่างจากเธอ ทว่าไขว่คว้าได้เพียงอากาศว่างเปล่า ก่อนที่เธอจะถูก 

คนขบัรถอุ้มพาดบ่าพาไปที่รถทนัท ี

‘ปล่อยนิด! ท�าไมคุณย่าท�าแบบนี้คะ คุณย่าไม่รักนิดแล้วใช่ไหม’  

เดก็หญงิตะโกนพร้อมกบัดิ้นพราด 

เด็กหนุ่มทั้งสามยืนมองร่างเล็กของผู้เป็นน้องด้วยสีหน้าเศร้าสร้อย

ไม่ต่างกนั แม้จะสงสารน้องสาวมากแค่ไหน แต่พวกเขาท�าได้เพยีงยนืมอง

อย่างเจบ็ปวดเท่านั้น 

เด็กหญิงนรีรัตน์เอนหัวพิงกระจกรถด้วยหัวใจแหลกสลาย ขณะที่

รถยนต์ค่อยๆ เคลื่อนตัวออกจากวัง น�้าตาไหลรินออกจากดวงตาทั้งสอง

ข้างอย่างไร้ค่า พร้อมกบัตระหนกัถงึความจรงิที่ว่าคณุย่าไม่ต้องการเธอ และ

เธอกไ็ม่ควรอยู่ที่นี่อกีต่อไป 

‘คุณย่าไม่รกันดิแล้ว’

หญิงสาวปาดหยดน�้าที่คลอหน่วยอยู่ที่หางตา แล้วเงยหน้ามอง
ท้องฟ้าด้วยหวัใจที่ปวดร้าว เหตกุารณ์ในตอนนั้นเป็นยิ่งกว่าฝันร้ายของเธอ 

และดูเหมอืนว่าห้วงเวลานั้นจะย้อนกลบัมาท�าให้เธอเจบ็ปวดอกีครั้ง

“ยายนดิอยู่ที่นี่จรงิๆ ด้วย”

หม่อมราชวงศ์หนุ่มทั้งสามยืนมองแผ่นหลังของคนเป็นน้องที่ยังคง

นั่งนิ่งมองท้องฟ้าอยู่เพียงล�าพังด้วยสีหน้าหนักใจ นรีรัตน์น้องสาวของ 
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พวกเขาเป็นคนใจแขง็และเชื่อมั่นในตวัเอง การถกูจบัคลมุถงุชนให้แต่งงาน

กับคนที่ไม่ได้รักเป็นเหมือนฝันร้าย และเพราะเป็นลูกสาวเพียงคนเดียว 

ของบ้าน การแต่งงานเพื่อรกัษาสญัญาจงึเป็นหน้าที่ของเธอ 

“น่าสงสารน้องนะครบั” นรนิธรณ์พูดด้วยน�้าเสยีงอ่อนแรง “ถงึจะเป็น

ค�าสญัญาของท่านพ่อ แต่การบบีบงัคบักนัแบบนี้มนักเ็กนิไปอยู่”

“แต่ถ้าไม่แต่ง ยายนดิขึ้นคานแน่นอนเลยนะครบั” 

เป็นค�าพูดที่ท�าให้คุณชายอีกสองคนพร้อมใจกันตบหัวคุณชาย 

นภเกตน์ด้วยความระอา ก่อนที่นทกีลุจะเดนิน�าน้องๆ เข้าไปหาร่างเลก็ที่ยงั

คงนั่งนิ่งอยู่รมิระเบยีงเพยีงล�าพงั

“ดกึแล้วนะยายนดิ ท�าไมไม่นอนพกั เหนื่อยมาทั้งวนัแท้ๆ” 

เสยีงทุม้นุม่ที่แสดงความอาทรท�าให้นรรีตัน์เบอืนหน้าไปสบตาพี่ชาย

คนโตด้วยนัยน์ตาที่รื้นไปด้วยน�้าตา เธอก�ามือแน่น เงยหน้ามองท้องฟ้า 

อีกครั้งเพื่อให้น�้าที่ขังอยู่ในดวงตาไหลย้อนกลับไป แล้วตอบด้วยน�้าเสียง 

อ่อนล้าว่า

“นดิคดิมาตลอดว่าเรามสีทิธิ์เลอืกทางเดนิชวีติของตนเอง...” น�้าเสยีง

ที่พูดราบเรียบ แต่คนฟังสัมผัสได้ทันทีว่าคนพูดก�าลังเจ็บปวดแสนสาหัส 

“นิดตั้งใจเรียนจนจบ สอบเข้าเป็นข้าราชการก็เพื่อไม่ให้คนดูถูกว่านิดเป็น 

ผู้หญงิไม่เอาไหน ไม่สมกบัที่เกดิมาในตระกูลวโรรส”

“ยายนิด” นทีกุลโอบไหล่น้องสาวอย่างเป็นห่วง ขณะที่หญิงสาว 

เอนหวัพงิไหล่พี่ชายด้วยสหีน้าอ่อนล้า

“การแต่งงานเหมือนการถูกผูกมัดด้วยโซ่ตรวนที่มองไม่เห็น เมื่อ

ตกลงที่จะใช้ชีวิตร่วมกับใครแล้ว นั่นหมายถึงเราได้กลายเป็นอีกครึ่งของ

ชวีติที่เหลอืของเขา” หม่อมราชวงศ์หญงิพูดอย่างปวดร้าว “แต่นดิไม่ได้รกั

ท่านชาย แทบไม่รู้อะไรเกี่ยวกบัเขา แล้วท�าไมนดิถงึต้องมาแต่งงานกบัเขา

ด้วยคะ”

“ฟังพี่ให้ดนีะยายนดิ” นรนิธรณ์พดูด้วยน�้าเสยีงเคร่งขรมึ พร้อมกบั
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บีบไหล่คนเป็นน้องเบาๆ อย่างให้ก�าลังใจ “คุณย่าไม่เคยรังเกียจยายนิด 

ท่านรักและห่วงยายนิดมากกว่าใครๆ ที่คุณย่าอยากให้น้องแต่งงานกับ 

ท่านชายธชัตามความประสงค์ของท่านพ่อ เพราะท่านหวงัดตี่อน้องนะ”

“พวกพี่รูจ้กัท่านชายธชัมานาน ท่านชายเป็นคนด ีและพวกพี่กม็ั่นใจ

ว่ายายนดิจะได้แต่งงานกบัคนที่เหมาะสม”

นรรีตัน์ไล่สายตามองหน้าพี่ชายทั้งสามด้วยนยัน์ตาสั่นระรกิ เธอควร

เชื่อในตัวคู่หมั้นที่ไม่เคยเห็นหน้าคนนั้นตามค�าบอกเล่าของพี่ๆ หรือเชื่อ 

หลกัฐานที่มอียู่น้อยนดิเกี่ยวกบัการท�าผดิกฎหมายของณรงัค์กูลดนีะ 

“พวกพี่ไม่ได้เห็นด้วยกับการบีบบังคับของคุณย่า แต่ก็ไม่อยากให้

ยายนิดปิดโอกาสตนเอง” นทีกุลพูดต่อด้วยน�้าเสียงอ่อนโยน “ลองพบ 

ท่านชายดูก่อน ถ้ายายนิดไม่มีใจให้ท่านชายจริงๆ พวกพี่จะช่วยพูดกับ

คุณย่าให้เองนะ”

“จรงินะคะ” 

น�้าเสียงของหญิงสาวแปรเปลี่ยนเป็นยินดี ขณะที่พี่ชายทั้งสาม 

พยกัหน้ารบัโดยพร้อมเพรยีง เธอเบอืนหน้าไปมองท้องฟ้าที่ยงัคงพร่างพราว

ด้วยแสงดาวแล้วหายใจลึก เธอไม่มีวันมีใจให้หม่อมเจ้าอธิธัช ณรังค์กูล  

คนที่เลือกที่จะพัวพันกับการท�าผิดกฎหมาย และต่อให้คุณย่าหว่านล้อม 

หรอืบบีบงัคบัเธออย่างไร การแต่งงานครั้งนี้จะไม่มวีนัเกดิขึ้นอย่างแน่นอน!



นภเกตน์ยกมอืไหว้ทา่นชายหนุม่ที่ก�าลงัก้าวลงจากรถประจ�าองค์
อย่างสง่างาม แล้วส่งยิ้มกว้างให้อีกฝ่ายอย่างคนที่คุ้นเคยกันเป็นอย่างด ี

รอยยิ้มละไมระบายอยู่บนใบหน้าคมคายของหม่อมเจ้าอธิธัช ณรังค์กูล 

ก่อนที่เจ้าตวัจะส่งตะกร้าผลไม้ให้น้องชายคนเลก็ของวงัแล้วเอ่ยเสยีงนุ่ม

“ไม่ได้เจอกนันานเลยนะชายนภ สบายดไีหม”

“สบายหายห่วงครบัพี่ชายธชั เข้าไปข้างในกนัครบั พี่ชายทกี�าลงัรอ

อยู่เลย”

เสียงพูดคุยหัวเราะอย่างเป็นกันเองที่ดังมาท�าให้นทีกุลคลี่ยิ้ม วาง

หนงัสอืพมิพ์ลงข้างกาย แล้วลุกขึ้นยนืเพื่อท�าความเคารพราชนกิุลหนุ่ม

“สวสัดคีรบั พี่ชายท”ี 

หม่อมเจ้าอธิธัชยกมือไหว้พี่ชายคนโตแห่งวังวโรรสอย่างเรียบร้อย 

ท่าทางนอบน้อมของคนอายุน้อยกว่าท�าให้นทีกุลยิ้มรับอย่างชื่นชม แม้อีก

ฝ่ายจะมศีกัดิ์สงูกว่า แต่ท่านชายกไ็ม่เคยแสดงท่าทางวางอ�านาจกบัพวกเขา

เลยสกัครั้ง  

๔
ยายกะโปโล
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“เสดจ็มาถงึที่นี่ เป็นกรุณาคุณเหลอืเกนิกระหม่อม”

“อย่าพูดค�าราชาศัพท์กับผมเลยครับพี่ชายที เราคนกันเองแท้ๆ” 

ราชนกิลุหนุม่พดูพร้อมกบันั่งลงข้างอกีฝ่าย “แล้วนี่ชายธรณ์ไม่อยูห่รอกหรอื

ครบั”

“รายนั้นออกไปดูคนไข้ตั้งแต่เช้า ถึงจะเป็นวันหยุดก็พักผ่อนที่ 

โรงพยาบาลครบั”

ค�าตอบของนภเกตน์ท�าให้หม่อมเจ้าอธิธัชยิ้มข�า นรินธรณ์เพื่อนรัก

ของเขาเป็นคุณชายผู้คงแก่เรียนมาตั้งแต่ไหนแต่ไร ยิ่งเมื่อเรียนจบด้าน 

จกัษุแพทย์ เจ้าตวักค็ร�่าเคร่งอยู่กบัการท�างานจนแทบไม่มเีวลามาสงัสรรค์

กบัเพื่อนร่วมรุ่น คงมแีต่เขาที่ยงัมโีอกาสได้เจออกีฝ่ายบ้าง เพราะไปเรยีน

ต่อที่องักฤษเหมอืนกนัและสนทิสนมกนัมากกว่าเพื่อนคนอื่น 

“สงสยัที่โรงพยาบาลคงมคีุณหมอหรอืพยาบาลสวยๆ อยู่กระมงั”

“ถงึจะม ีพี่ชายธรณ์กไ็ม่สนใจหรอกครบั รายนั้นเขาจะแต่งกบัต�ารา” 

นภเกตน์ตอบด้วยน�้าเสียงขึงขัง “เห็นทีผมคงต้องพาพี่ชายธรณ์ไปเปิดหู 

เปิดตาที่สมาคมเสยีหน่อยแล้ว”

“อยากจะไปเองเสยีมากกว่ากระมงั” 

น�้าเสียงเคร่งขรึมของผู้มาใหม่ท�าให้คุณชายคนเล็กชะงัก ขณะที่ 

นรนิธรณ์นั่งลงข้างผู้เป็นแขกแล้วเอ่ยต่อ 

“เป็นอย่างไรบ้างชายธชั ไม่เจอกนันานเลยนะ”

“สบายด ีแกยงับ้างานเหมอืนเดมิเลยนะ” 

“แล้วท�าไมวันนี้ถึงได้กลับเร็วนักเล่าครับ” นภเกตน์ถามคนเป็นพี่ 

ขณะที่หม่อมเจ้าอธิธัชมองอีกฝ่ายที่เอาตัวรอดโดยการเปลี่ยนเรื่องอย่าง 

นกึทึ่ง อาชพีทนายท�าให้เขาพูดเก่งและโน้มน้าวเก่งยิ่งกว่าใคร

“วนันี้ไม่ใช่เวรของพี่ แถมชายธชัแวะมาทั้งท ีพี่กต้็องกลบัมาเจอหน้า

เพื่อนรกัเสยีหน่อย”

“ตั้งใจจะมาดูยายนดิมากกว่ากระมงัครบั” นภเกตน์ตอบอย่างรู้ใจ 
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นรินธรณ์ส่งสายตาดุไปให้อีกฝ่าย เป็นที่รู ้กันว่าคุณชายทั้งสาม

พร้อมใจกันจัดการงานให้เรียบร้อยเพื่อต้อนรับคู่หมั้นของน้องสาว และ 

จะได้ช่วยกนัป้องกนัสถานการณ์ฉุกเฉนิหากเกดิอะไรไม่คาดคดิ

“ยายนดิไม่เหมอืนสาวๆ ที่นายรู้จกัแน่นอน”

“เดี๋ยวพอเจอตวักจ็ะเข้าใจเองครบั” 

นภเกตน์เสริมพี่ชายคนโตแล้วยิ้มทะเล้น ขณะที่ราชนิกุลหนุ่มมอง

สีหน้ามีเลศนัยของเหล่าคุณชายอย่างงุนงง ก่อนจะลุกเดินตามทั้งสาม 

ออกไป

ปัง! ปัง! ปัง!

นยัน์ตาคมเข้มของหม่อมเจ้าอธธิชั ณรงัค์กลู ทอดมองด้านหลงัของ

หญิงสาวร่างสูงสมส่วนที่ยังคงไม่รับรู้การมาเยือนของพวกเขา แล้วเบือน

หน้าไปมองกระป๋องที่ล้มระเนระนาดอยู่ตามพื้น เสียงปืนที่เขาได้ยินตั้งแต่

มาถงึคงจะเป็นฝีมอืการฝึกซ้อมของเจ้าหล่อน ทั้งที่เป็นสาวชาววงัแท้ๆ แต่

กลบัชอบยงิปืน ช่างเป็นผู้หญงิที่ประหลาดเสยีจรงิ

“ท่าทางจะไม่ได้ยินพวกเราเลยนะ” นรินธรณ์พูดเสียงขรึม พลาง 

สาวเท้าเข้าไปหาคนเป็นน้องแล้วเอ่ยเสยีงดงักว่าเดมิ

“ยายนดิ ท่านชายธชัเดจ็มาพบ”

ก่อนหน้านั้นสบินาที
“คุณหญงิคะคุณหญงิ ท่านชายเดจ็มาค่ะ!” 

น�้าเสียงระริกระรี้จนเกิดเหตุของสมร บ่าวหญิงที่อายุน้อยกว่าเธอ 

ไม่กี่ปี ท�าให้นรีรัตน์ละสายตาจากเป้ากระป๋องมามองสีหน้าราวกับเห็น 

เทพบุตรอยู่ตรงหน้าของอกีฝ่ายอย่างงุนงง 

“ท่านชายไหน”

“ท่านชายอธธิชั คูห่มั้นของคณุหญงิไงคะ” แม่ช้อย ผูเ้ป็นพี่เลี้ยงของ

หม่อมราชวงศ์ทั้งสี่ตอบด้วยรอยยิ้มปลาบปลื้ม ขณะที่หญิงสาวขมวดคิ้ว
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อย่างไม่ชอบใจ

ไม่รู้จะมาท�าไม ไม่ได้อยากเจอเสยีหน่อย!

“เหน็ท่านชายมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ พอเจรญิพระชนัษาแล้ว สง่างาม

เหมอืนเดจ็พ่อของพระองค์ทเีดยีวนะ”

“ตัวจริงงามมากเลยจ้ะป้า ผิวก็ขาวเนียนราวกับไม่เคยโดนแดด 

นัยน์ตาก็หวานเยิ้มปานน�้าผึ้ง ยิ่งพอยิ้มที หล่อเหลาราวกับเทพบุตรลงมา 

โปรดเลยจ้ะ”

ค�าเยินยอที่ดังอย่างต่อเนื่องท�าให้หญิงสาวท�าปากเบ้ด้วยความ 

หมั่นไส้ ทว่าเธอก็แสดงออกด้วยการรัวกระสุนใส่เป้ากระป๋องตรงหน้า 

ท่ามกลางเสยีงอุทานอย่างตกใจของสองบ่าวที่เอามอืปิดหูไปตามๆ กนั

“ป้ากบัหมอนไม่ต้องเฝ้าฉนัหรอกจ้ะ ถ้ากลวักไ็ปอยูท่ี่อื่นก่อน ถ้าฉนั

ต้องการอะไรแล้วจะเรยีก” 

“แล้วคุณหญงิจะไม่ไปพบท่านชายหน่อยหรอืคะ”

“ไปท�าไม เสยีเวลาเปล่า” หญงิสาวตอบทนัท ี แล้วเหนี่ยวไกปล่อย

กระสุนออกไปด้วยสีหน้าหงุดหงิด ขณะที่สมรและช้อยยกมือปิดหูแทบ

ไม่ทนั

ปัง! ปัง! ปัง!

เสียงปืนที่ดังขึ้นติดต่อกันกลบเสียงสนทนาของสี่หนุ่มที่เพิ่งเดิน 

เข้ามาอย่างมิดชิด ขณะที่บ่าวหญิงทั้งสองพนมมือไหว้เจ้านายทั้งสี่ที่มาหา

คุณหญงิด้วยสหีน้าตกตะลงึ 

“ยายนดิ ท่านชายธชัเดจ็มาพบ”

ค�าพูดของพี่ชายคนกลางที่ดังขึ้นด้านหลังท�าให้นัยน์ตาที่จ้องเป้า

กระสุนตรงหน้าสั่นระริก มือที่ก�าปืนแน่นค่อยๆ ลดระดับลง หม่อมเจ้า 

อธธิชั ณรงัค์กูล คอืชายที่จะก้าวเข้ามาเป็นสามขีองเธอ จะแปลกอะไรหาก

เขาอยากมาพบว่าที่ภรรยา และต่อให้เธออยากหนไีปให้ไกลแสนไกลแค่ไหน 

วนันี้กต็้องมาถงึอยู่ดี
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“คุณหญงิคะ” 

เสียงเรียกของพี่เลี้ยงที่ดังใกล้ๆ ท�าให้หญิงสาวรู้สึกตัว เธอสูดลม

หายใจลกึเพื่อระงบัอารมณ์ แล้วหนัไปเผชญิหน้ากบัคนที่ก�าลงัจะก้าวเข้ามา

เป็นส่วนหนึ่งของชวีติ

“ไอ้โรคจติ!”

“ยายกะโปโล!”

นัยน์ตาสองคู่ประสานกันนิ่ง ใบหน้าของหม่อมราชวงศ์หญิงบึ้งตึง

ระคนตกใจ มอืที่ชี้หน้าอกีฝ่ายสั่นระรกิด้วยแรงโทสะ ก่อนที่เธอจะสาวเท้า

เข้าไปใกล้ชายหนุ่มอย่างรวดเรว็แล้วตะโกนอย่างโกรธเกรี้ยวว่า

“มาหาเรื่องกันถึงที่นี่เชียวหรือ!” หม่อมราชวงศ์หญิงพูดเสียงกร้าว

แล้วเลง็ปืนไปที่ใบหน้าของราชนกุิลหนุม่ ท่ามกลางเสยีงกรดีร้องดว้ยความ

ตกใจของบ่าวทั้งหลาย 

“ยายนดิ!”

นทกีลุปรามคนเป็นน้องเสยีงดงั ทว่าหญงิสาวยงัคงหนัปากกระบอก

ปืนไปยงัร่างของชายแปลกหน้าด้วยแววตาแขง็กร้าว สองปีที่เธอตามสบืเรื่อง

การลักลอบขนฝิ่นผ่านการขนส่งไม้ที่เชียงใหม่ ล้วนมีแต่ชื่อราชสกุล 

ณรังค์กูลเข้ามาเกี่ยวข้อง และคนที่ครอบครองกิจการของณรังค์กูลค้าไม้ 

ในปัจจุบนั กค็อืหม่อมเจ้าอธธิชั ณรงัค์กูล คนนี้นั่นเอง

‘ฝิ ่นที่ก�าลังระบาดหนักอยู ่ในพระนครตอนนี้เป็นฝีมือของพวก 

ณรงัค์กูลครบั’

‘ณรงัค์กูลเป็นตระกลูใหญ่และมชีื่อเสยีง ท่านชายอธธิชัเองกเ็ก่งกาจ

และมอี�านาจ เจ้าหน้าที่รฐัหลายคนจงึไม่กล้ารบังานนี้’

‘คุณหญงิน่ะหรอืจะท�างานใหญ่ขนาดนี้ได้ เป็นแค่ผู้หญงิ อย่ารอิ่าน

ต่อกรกบัท่านชายอธธิชัดกีว่า’

และอีกมากมายสารพัดที่เธอได้ยินมาเกี่ยวกับความเจ้าเล่ห์และ

อนัตรายของผู้ชายที่ยนือยู่ตรงหน้า ทั้งที่เป็นถงึราชนกิุลผู้สูงศกัดิ์ แต่กลบั
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เข้าไปพวัพนักบัสิ่งผดิกฎหมายเพื่อเงนิและอ�านาจ เธอนกึไม่ออกเลยว่าจะ

โกรธและรงัเกยีจใครได้เท่าท่านชายที่ยนือยู่ตรงหน้านี้ไหม

“อย่าท�าอะไรบ้าๆ นะยายนดิ!” 

นภเกตน์พดูอกีคน ทว่าดวงตาคูโ่ตของผูเ้ป็นน้องยงัคงจ้องลกึเข้าไป

ในดวงตาคมเข้มของหม่อมเจ้าอธิธัชที่จ้องตอบอย่างไม่เกรงกลัวเช่นกัน 

สีหน้าท่าทางเย่อหยิ่งของอีกฝ่ายยิ่งท�าให้อารมณ์โกรธเกรี้ยวของหญิงสาว

โหมกระหน�่ามากกว่าเดมิ

ผู้ชายคนนี้อนัตราย...

ความรู้สึกบางอย่างบอกเธออย่างนั้น ไม่ใช่เพราะเขาคือไอ้โรคจิต 

ที่เคยกล่าวหาว่าเธอเป็นขโมย หรือเพราะเขาคือผู้ต้องสงสัยหมายเลขหนึ่ง 

ของเธอ แต่เป็นเพราะแววตาและท่าทางที่เตม็ไปด้วยอ�านาจและความมั่นใจ

ในตวัเองสูงนั่นต่างหาก

น่าหมั่นไส้!

ยิ่งเหน็แววตาที่จ้องมาอย่างท้าทายนั่นกย็ิ่งหงุดหงดิ แล้วนั่น! ยงัมา

ยกัคิ้วให้อกี ยนืกอดอกแบบนั้นคดิว่าดูดหีรอืไงกนั ผู้ชายตรงหน้าจะรู้ตวั

บ้างไหมว่าเขาก�าลงัเล่นอยู่กบัใคร!

ปัง!

“เฮ้ย!” 

ราชนกิุลหนุ่มร้องเสยีงหลงพร้อมก้มลงหมอบกบัพื้น ขณะที่นรรีตัน์

แย้มยิ้มเหยียดอย่างสมเพช ดูเอาเถอะ หมอบไวราวกับเพิ่งเกณฑ์ทหาร 

มาหมาดๆ สงสัยคงโดนส่งตัวไปรบอยู่ชายแดนมาบ้างกระมัง หมอบเก่ง

ขนาดนี้

นทีกุลและนภเกตน์มองสีหน้าโกรธเกรี้ยวของผู้เป็นน้องอย่างตื่น

ตะลงึ ขณะที่นรนิธรณ์ลอบยิ้มอย่างรูส้กึทึ่ง แบบนี้เขากไ็ม่ต้องห่วงน้องสาว

แล้ว เพราะดูจากลกัษณะการหมอบของอธธิชั เพื่อนรกัของเขาคงจะอยู่ใน

โอวาทของว่าที่ภรรยาได้ไม่ยากนกั
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“ตายแล้ว! ท�าอะไรน่ะหญงินดิ!” 

เสียงตะโกนราวกับฟ้าผ่าที่ดังขึ้นด้านหลังท�าให้สามหนุ่มแห่งวัง 

วโรรสหลับตาลงอย่างสังเวชใจ ขณะที่นรีรัตน์ลดปืนลงด้วยสีหน้าเย็นชา 

ก่อนจะหนัไปมองแววตาโกรธจดัของผูเ้ป็นย่า แล้วสาวเท้าออกจากสวนอย่าง 

ไม่แยแสทนัที

“หม่อมฉนัต้องขอประทานอภยัด้วยเพคะฝ่าพระบาท ที่หญงินดิ
เสยีมารยาท”

“ไม่เป็นไรครับคุณย่า ผมไม่ได้โกรธเคืองอะไรเลยครับ” ชายหนุ่ม

ตอบพร้อมกบัยิ้มอย่างอ่อนโยนให้หญงิชราที่มสีหีน้าหนกัอกหนกัใจ ขณะที่ 

คุณชายทั้งสามกม็สีหีน้ากระอกักระอ่วนไม่แพ้กนั 

หม่อมเจ้าอธธิชัเผลอยกมอืลบูบาดแผลบรเิวณหน้าผากที่ใครบางคน

ฝากไว้ให้เขาเมื่อไม่นานมานี้ โลกนี้ช่างประหลาดเหลอืเกนิ ใครจะไปคดิว่า

ยายกะโปโลที่เขาวิ่งไล่จบัเมื่อหลายวนัก่อนจะกลายมาเป็นว่าที่ภรรยาเสยีได้

หม่อมราชวงศ์นรรีตัน์ วโรรส...

เธอเป็นลกูสาวของท่านอานฤเบศจรงิหรอื เหตใุดหม่อมราชวงศ์หญงิ

ที่ถูกส่งไปเรียนโรงเรียนสตรีล้วนที่ปีนังตั้งแต่เล็กถึงกลายมาเป็นปลัด 

นกัแม่นปืนไปได้ นี่ยงัไม่นบัรวมที่หล่อนอตุรแิต่งเป็นชาย ไล่จบัขโมยนั่นอกี

ประหลาด...ประหลาดจรงิๆ

“หม่อมฉันสั่งสอนหญิงนิดไม่ดี เธอถึงได้แสดงกิริยาหยาบคายต่อ

ท่านชาย ต้องขอประทานอภยัจรงิๆ เพคะ”

“ผมไม่ได้โกรธเธอเลยครบัคุณย่า อย่าไปว่าเธอเลยนะครบั”

สหีน้าและท่าทางแสนอบอุน่ที่หม่อมเจ้าอธธิชัแสดงออกมา ท�าให้คน

ที่แอบยนืมองอยูอ่กีมมุของห้องเบะปากอย่างหมั่นไส ้ไม่บอกกร็ูว้า่เขาจงใจ

สร้างภาพคนดเีพื่อให้คณุย่าและพี่ชายของเธอไว้วางใจ ใครจะรู้เล่าว่าภายใต้

หน้ากากที่แสนอบอุ่นนั้น หม่อมเจ้าอธิธัชคือคนเลวที่ทรยศประเทศชาติ 
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เพื่อประโยชน์ของตนเอง

“ท�าเป็นพูดดีไปเถอะ” นรีรัตน์พึมพ�าขณะจับจ้องชายหนุ่มที่นั่งนิ่ง

ราวกบัเรื่องที่เพิ่งผ่านไปไม่ได้ท�าให้เขาหวั่นใจอย่างหงุดหงดิ ทั้งที่เมื่อกี้เขา

เพิ่งจะหมอบหลบกระสุนเธอด้วยสีหน้าตกอกตกใจเหมือนแมวกลัวเสียง

ประทดัอยู่แท้ๆ 

“จะไม่เข้าไปหรอืคะคุณหญงิ” 

เสียงของแม่ช้อยท�าให้นรีรัตน์เบือนหน้าจากราชนิกุลหนุ่มมามอง

สหีน้าห่วงใยของพี่เลี้ยง หญงิสาวส่ายหน้าแล้วหมนุตวั ตั้งใจจะเดนิเลี่ยงไป

อกีทาง ทว่า...

“เข้ามาส ิหญงินดิ” 

เท้าที่ก�าลังก้าวหยุดชะงักเมื่อได้ยินเสียงทรงอ�านาจของผู้เป็นย่า  

นรีรัตน์ถอนหายใจแรงๆ อย่างเหนื่อยหน่าย แล้วเดินอย่างเชื่องช้าเข้าไป 

นั่งพบัเพยีบต่อหน้าหญงิชราอย่างไม่เตม็ใจนกั

“ท่านผู้นี้คอืหม่อมเจ้าอธธิชั ณรงัค์กลู ว่าที่คู่หมั้นของหลาน” คณุย่า

แนะน�าด้วยน�้าเสียงนอบน้อม ขณะที่หม่อมราชวงศ์หญิงเหลือบตาขึ้นมอง

ชายหนุ่มด้วยสหีน้าไม่สบอารมณ์ 

“ยงัจะเฉยอกี ไหว้ท่านชายสลิูก”

หญิงสาวถอนหายใจยาวเสียงดัง พนมมือวาดออกไปข้างหน้าเป็น

วงกลมเหนือหัวจนปลายนิ้วเกือบชนใบหน้าอีกฝ่ายด้วยท่าทางตั้งอกตั้งใจ

เป็นอย่างยิ่ง แล้วตะโกนก้อง

“ถวายยยย...บงัคมพ่ะย่ะค่ะ!”

ท่าทางการท�าความเคารพอย่างเลื่อมใสศรัทธาจนเกินเหตุท�าให้

ราชนกิุลหนุ่มชะงกั ท่ามกลางสหีน้าตื่นตะลงึของทุกคนในที่นั้น และตกใจ 

ยิ่งกว่าเมื่อเธอขยับเข้ามาใกล้เขา แล้วตะโกนเสียงดังก้องราวกับชายชาติ

ทหารที่ก�าลงักล่าวรายงานกบันายเหนอืหวั

“ขอพระองค์ทรงอิ่มหน�าส�าราญ มีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง 



42  l  ท ุก อ ณ ูฤ ทั ย

พระชนมายุยนืนานสามแสนปี!”

รอบนี้นิ้วเรียววาดโค้งสามร้อยหกสิบองศาเป็นวงกว้างจนปลายนิ้ว

จิ้มหน้าผากชายหนุ่ม ก่อนจะท�าเหมือนเดิมซ�้าเป็นครั้งที่สามในแบบที่

สมาคมกุลสตรไีทยมาเหน็ยงัต้องยกนิ้วให้ 

“ตายแล้วหญิงนิด!” หม่อมหลวงนภัสวรรณเอามือทาบอก ขณะที่

คุณชายทั้งสามได้แต่อ้าปากค้าง ทว่านรีรัตน์กลับยักคิ้วให้หม่อมเจ้าอธิธัช

อย่างท้าทายก่อนจะพูดด้วยสหีน้าระรื่นว่า

“กระหม่อมวาดโค้งถวายบังคมสามครั้งตามแบบหนังสือเรียน 

พ่ะย่ะค่ะ นางสาวสยามกน็างสาวสยามเถอะ ข้าพระพทุธเจ้างามกว่าแน่นอน 

ท่านชายอยากลองท�าตามบ้างไหมพ่ะย่ะค่ะ เอ้า! พนมมอืตามกระหม่อม”

ไม่พูดเปล่า ยังจับข้อมืออีกฝ่ายมาประกบกันแล้วยกขึ้นวนไปมา

เหมอืนหมอผตีอนร่ายมนตร์ด�า โดยไม่สนใจสหีน้าเหลอหลาของหม่อมเจ้า

อธธิชัเลยสกันดิ 

“โอ้โห! นี่มือหรือสากกะเบือกัน แข็งเชียวฝ่าบาท” หญิงสาวบ่น 

พรอ้มกบัดดัมอือกีฝ่ายเตม็แรงอย่างคนตั้งใจถ่ายทอดวชิาจนราชนกิลุหนุม่

ร้องเสียงหลง “ร้องเป็นหมาโดนเหยียบหางเชียว ดัดไม้ดัดมือเสียหน่อย 

จะได้อ่อนๆ”

“หยุดนะหญงินดิ!”

หญงิสาวปล่อยมอืชายหนุม่ทนัทเีมื่อได้ยนิเสยีงดขุองผูเ้ป็นย่า หม่อม- 

เจ้าอธิธัชมองสีหน้าโกรธเกรี้ยวของว่าที่ภรรยาอย่างตื่นตะลึง ก่อนจะรีบ 

เอามอืที่ยงัพนมเหนอืหวัลงทนัทหีลงัจากได้สติ

“ขอโทษท่านชายเดี๋ยวนี้นะยายนดิ”

นรรีตัน์ไม่สนใจเสยีงพี่ชายคนรอง เธอเชดิหน้าขึ้นด้วยสหีน้าเยน็ชา

ก่อนจะลุกขึ้นยืนตรงค�้าหัวท่านชายหนุ่มอย่างไม่เกรงใจ แล้วพูดต่อเสียง

กร้าว

“ฉนัจะบอกอะไรคุณให้นะ หม่อมเจ้าอธธิชั ณรงัค์กูล” เจ้าตวัจงใจ
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พดูเน้นนามและศกัดิ์ราวกบัจะยั่วโมโหอกีฝ่าย โดยไม่ใส่ใจที่จะใช้ราชาศพัท์

ให้ถูกต้องแม้แต่น้อย “วนัที่คุณแต่งงานกบัฉนั ขอให้คุณจงรู้ไว้ ว่านั่นจะ

เป็นวนัแรกที่ความสุขของคุณมลายหายไป” 

น�้าเสียงของหม่อมราชวงศ์หญิงเย็นยะเยือก รอบด้านเงียบกริบ

ราวกบัทกุคนก�าลงัตื่นตะลงึในค�าพดูของหญงิสาว ก่อนที่เธอจะเอ่ยประโยค

สุดท้ายว่า

“เพราะฉนัจะเป็นคนสอนให้คณุเข้าใจว่า การตกนรกทั้งเป็น มนัเป็น

ยงัไง!”

ถาดแก้วน�้าในมือช้อยหล่นพื้นแตกกระจาย พร้อมกับที่นรีรัตน์ 

หมุนตัวเดินออกจากห้องรับแขกไปโดยไม่คิดจะหันกลับมามองสีหน้าตก

ตะลึงของว่าที่สามีแม้แต่น้อย คล้อยหลังหญิงสาว ร่างของหญิงชราที่มี

อ�านาจที่สุดในวงักล็้มพบัไป

“คุณย่า!” 

หม่อมเจ้าอธธิชัถลาไปช่วยนทกีลุประคองร่างของหญงิชรา แล้วเขยบิ

ให้นรนิธรณ์เข้าไปดอูาการของอกีฝ่าย ใบหน้าซดีเผอืดของผู้เป็นย่าท�าให้ริ้ว

ของความกงัวลปรากฏบนใบหน้าของราชนกิุลหนุ่ม

“คณุย่าแค่เป็นลมน่ะ เดี๋ยวทางนี้ฉนัดแูลเอง นายกลบัไปก่อนเถอะ” 

นรนิธรณ์พูดรวัเรว็กบัเพื่อนรกั แล้วก้มลงวดัชพีจรที่ข้อมอืของผู้เป็นย่า 

“เรื่องทางนี้ไม่ต้องเป็นห่วง ถ้าคณุย่าอาการดขีึ้นแล้วพี่จะโทรศพัท์ไป

แจ้งให้นายทราบเองนะ” นทกีุลช่วยพูดอกีคน

ราชนกิลุหนุม่พยกัหน้ารบั ก้มลงกราบตกัของหญงิชราที่ยงัไม่ได้สต ิ

แล้วเดนิตามนภเกตน์ออกไปด้วยสหีน้าไม่สบายใจ

“ต้องขอโทษแทนยายนิดด้วยนะครับ พี่ชายธัช” นภเกตน์พูดด้วย

สหีน้าอ่อนใจ “ยายนดิอาจจะแปลกจากผูห้ญงิทั่วไปอยูบ้่าง อย่าถอืโทษโกรธ

เธอเลยนะครบั”

“ค�าสญัญาของสองตระกูลคงท�าให้เธอล�าบากใจมาก”
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“ยายนดิเป็นคนหวัแขง็ครบั ยิ่งถูกบงัคบัเธอกย็ิ่งต่อต้าน” นภเกตน์

พูดต่อด้วยสีหน้าหนักใจ “เรื่องไม่เหมาะสมที่ยายนิดท�าไปทั้งหมด ผมขอ

ความกรุณาให้พี่ชายธชัให้อภยัเธอด้วยนะครบั”

สหีน้าและแววตาที่แสดงความเสยีใจอย่างสุดซึ้งของน้องชายคนเลก็

แห่งวโรรสท�าให้หม่อมเจ้าอธิธัชแตะไหล่อีกฝ่ายเบาๆ ก่อนจะพยักหน้ารับ 

สิ่งที่นรีรัตน์แสดงออกบ่งบอกชัดเจนว่าเธอไม่ต้องการแต่งงานกับเขา แต ่

ถึงแม้การแต่งงานในครั้งนี้จะฝืนใจเธอมากแค่ไหน ค�าสัญญาของทั้งสอง

ตระกูลกไ็ม่สามารถเพกิเฉยได้อยู่ดี


