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บทน�ำ

“ฉันอยากได้ผู้ชายคนนี้”

ค�ำพดูนั้นท�ำเอำคนฟังพ่นกำแฟพรวด! แต่โชคยงัดทีี่เธอเบี่ยงตวั

หลบวถิ ี‘อำวธุเหลว’ นั้นได้ทนัฉวิเฉยีด 

“เป็นบ้ำอะไรหำ ไอ้เก่ง” หญงิสำวร้องถำมเบำๆ

เก่ง...หรอืถ้ำคนสนทิกนัมำกๆ เรยีก ‘ไอ้เก่ง’ เป็นชำยไทยร่ำง

สนัทดั อำยยุี่สบิหกปี ผมเกรยีนนั้นบ่งบอกได้เป็นอย่ำงดวี่ำ มนัสงักดั

กรมกองไหน และแฝงตวัมำเพื่อสบืเรื่องรำวของเธอไว้คอยไปรำยงำน

คณุพ่อ

“คะ...คุณน้อยหน่ำ วะ...ว่ำไงนะครับ” เก่งถำมทั้งที่เหงื่อแตก 

สหีน้ำบอกชดัเจนมำกเลยว่ำ ไม่รูจ้ะเขยีนเรื่องนี้ลงไปในรำยงำนที่ต้อง

ส่งท่ำนนำยพลว่ำยงัไงด ี(วะ) !?

ณฐันำรำหรอืน้อยหน่ำ หญงิสำวร่ำงเพรยีว สงูหนึ่งร้อยเจด็สบิห้ำ

เซนติเมตรมองลูกน้องด้วยหน้ำตำสวยจัดจนท�ำให้คนคิดว่ำ เธอเป็น

ดำรำได้อย่ำงไม่ยำกเย็น และยังดูปรำดเปรียว เปี่ยมด้วยพลังที่จะ

กระตุน้ให้ทกุผูค้นรำยรอบตวัรูส้กึกระปรี้กระเปร่ำ หญงิสำวอยูใ่นชดุสทู

พอดตีวัที่แม้รำคำไม่แพง แต่เมื่อมนัอยู่บนร่ำงกำยสมส่วนของเธอกด็ู

มรีำคำขึ้นมำทนัท ี
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“ฉนับอกว่ำฉนัสนใจผู้ชำยคนนี้ ฉนัจะเอำ”

คนพูดชี้ไปข้ำงหน้ำ ทั้งคู่อยู่ในสวนสำธำรณะใจกลำงเมือง 

ควำมเก่ำแก่ของสวนท�ำให้บรรดำต้นไม้ใหญ่มีกิ่งก้ำนหนำทึบจนมืด

สลัว มีเพียงแสงสีส้มจำกเสำไฟถนนลวดลำยวิจิตรที่ส่องสว่ำงเป็น

ระยะตอนเวลำหนึ่งทุ่ม

จุดที่หญิงสำวชี้นิ้วไปคือ ฝั่งตรงข้ำมของถนนสองเลนในสวน

สำธำรณะที่มสีนำมหญ้ำกว้ำง เธอเพ่งมองไปทำงนั้นกเ็หน็เงำตะคุม่ๆ 

กว่ำสบิชวีติที่นั่งบ้ำง นอนบ้ำง บำงคนลกุเดนิไปมำ จดุรวมควำมสนใจ

ของคนเหล่ำนั้นคือ กระดำนไม้ใต้ไฟถนนที่ท�ำหน้ำที่เป็นกระดำนด�ำ 

และเป้ำหมำยของน้อยหน่ำคอื ผู้ชำยร่ำงสูงใหญ่อย่ำงกบัหมตีรงหน้ำ

กระดำนด�ำนั้น เขำก�ำลงัเป็น ‘ครขู้ำงถนน’ สอนหนงัสอืเดก็ๆ ซึ่งดแูล้ว

น่ำจะเป็นเดก็ไร้บ้ำนที่เร่ร่อนอยู่แถวนี้ 

“อ่ำ...เอ่อ...คณุน้อยหน่ำครบั...ผมว่ำ...ท่ำนนำยพล...คง...เอ่อ...

คงไม่เห็นด้วยมั้งครับ” ไอ้เก่งเหงื่อแตกซิกๆ ขณะพยำยำมโน้มน้ำว 

เจ้ำนำยสำว โดยเลอืกสิ่งที่คดิว่ำน่ำกลวัที่สดุในชวีติตวัเองออกมำอ้ำง

“พ่อฉนัไม่เหน็ด้วยเรื่องอะไร ฉนัแค่จะให้นำยไปสบืประวตัผิูช้ำย

คนนี้มำให้”

“คะ...คุณน้อยหน่ำเอำจริงหรือครับ” เก่งยังพยำยำม...อย่ำง 

ไม่เป็นผล เพรำะเจ้ำนำยสำวพยกัหน้ำหงกึๆ

“เอำจรงิ” หญงิสำวบอกด้วยสหีน้ำและแววตำมำดหมำยยำม

มองไปที่เป้ำหมำยนั้น ท�ำเอำลูกน้องคนสนทิต้องปำดเหงื่อ

“ตะ...แต่คุณน้อยหน่ำไม่ได้รู้จักกับเขำเลยนะครับ” ลูกน้อง...

พ่อเธอยงัคงพยำยำมอยู่

“ฉนัถงึให้แกไปสบืมำให้ฉนัไง”

“ผะ...ผูช้ำยไม่มหีวันอนปลำยเท้ำแบบนี้...จะ...จะพำเข้ำบ้ำนได้

ยงัไงกนัครบั” เก่งกลนืน�้ำลำยฝืดคอยำมนกึภำพกำรพบปะกนัระหว่ำง
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คนที่เจ้ำนำยสำวสนใจกบัท่ำนนำยพลผู้เป็นบดิำของเธอ

“ใครบอกแกว่ำฉันจะพำเข้ำบ้ำน” หญิงสำวหันมำถำมด้วย

สหีน้ำงนุงง พลำงกะพรบิตำปรบิๆ ขณะที่ลูกน้องตำเหลอืก แทบจะ

ตะโกนออกมำ

“นี่! คณุน้อยหน่ำจะแอบคบผูช้ำยโดยไม่บอกทำงบ้ำนเหรอครบั 

แอ้ก!” ท้ำยประโยคคอืเสยีงร้องของคนที่โดนหวดลงไปนอนกองกบัพื้น

“ใคร!? ใครบอกว่ำฉนัจะท�ำบ้ำๆ บอๆ แบบนั้นหำ!!!” หญงิสำว

เลอืดขึ้นหน้ำ โกรธจนหวัหมนุ

“อะ...อ้ำว...กะ...กค็ณุน้อยหน่ำบะ...บอกว่ำสนใจ ยะ...อยำกได้

หมอนั่น” ไอ้เก่งกมุหวัที่โดนตบเหม่ง พลำงตดัพ้อด้วยเสยีงครวญครำง

อย่ำงคนโดนรงัแก

“ฉนั...อยำก...ได้...ประวตั ิเฉยๆ โว้ย!” หญงิสำวแทบต้องกดัฟัน

พดู พร้อมกบัก�ำหมดัแน่นจนเส้นเลอืดขึ้นหลงัมอื ระงบัใจไม่ให้พลั้งมอื

เหวี่ยงหมดัใส่มนัอกีสกัตุ้บ

“ผู้ชำยท่ำทำงเนิร์ดๆ แบบนั้นจะทนมือทนเท้ำฉันได้ที่ไหนกัน! 

แถมคนอย่ำงฉนัเนี่ยนะจะแต่งผูช้ำยเข้ำบ้ำน เฮอะ! ฝันไปเถอะ” คนพดู

จิ้มนิ้วชี้ที่จมูกตวัเอง ท�ำสหีน้ำเหยยีดหยำมสดุๆ

“ตะ...แต่เขำกด็ตูวัใหญ่เป็นหมอียูน่ะครบั อำจทนมอืทนเท้ำคณุ

น้อยหน่ำไหวกไ็ด้นะ” เก่งเอ่ยพลำงเหลยีวมองเป้ำหมำยของเจ้ำนำย

สำว 

ผู้ชำยคนนั้นตวัใหญ่มำก แต่กด็เูนร์ิดจรงิๆ นั่นแหละ ร่ำงสงูใหญ่

อยู่ในเชิ้ตสีขำวที่พับแขนเสื้อขึ้นถึงข้อศอก จำกระยะไกลเขำมองเห็น

หน้ำตำอกีฝ่ำยไม่ชดั แต่ดแูล้วกน่็ำจะเกลี้ยงเกลำอยู.่..ยิ่งอยูท่่ำมกลำง

เดก็จรจดัด้วยแล้ว...เขำกย็ิ่งโดดเด่นออกมำ

ฉบัพลนัเก่งกค็ดิถงึเรื่องส�ำคญัยิ่งยวดขึ้นมำได้

หำกคุณน้อยหน่ำล็อกผู้ชำยคนนั้นเป็นเป้ำหมำย...นั่นย่อม
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หมำยควำมว่ำ ตวัเขำจะหลดุพ้นจำกกำรเป็นเป้ำซ้อมมอืให้นำยน้อย

จอมซำดสิม์ ส่วนท่ำนนำยพล...คนโคตรเผดจ็กำรพรรค์นั้นจะได้ผูช้ำย

แบบไหนเป็นลูกเขยมนัไม่ใช่ปัญหำของเขำเสยีหน่อย!

‘โง่อยูไ่ด้ตั้งนำน ไอ้เก่งเอ๊ย!!! ส่งเสรมิกนัซะ แกกส็บำยแล้วเว้ย 

ไอ้เก่ง!’

เก่งแทบจะหัวเรำะเมื่อเล็งเห็นหนทำงหลุดพ้นจำกกำรเจ็บตัว 

เพรำะมอื เท้ำ เข่ำ ศอกของหญงิสำวได้เสยีท ีแต่ประโยคต่อมำของ

หญงิสำวดบัฝันของเขำวูบ

“หมอนั่นน่ำสงสยัมำก” 

“หำ!? ทะ...ท�ำไมล่ะครับ” เก่งแทบร้องเสียงหลงกับกำรพลิก

กลบัสำมร้อยหกสบิองศำของเจ้ำนำย

“หมอนั่นหน้ำตำดูแพง เสื้อผ้ำกไ็ม่ซ�้ำกนัสกัวนั จนเดำไม่ได้ว่ำ

ท�ำงำนอะไร แถม...ไอ้ที่เขยีนบนกระดำนนั่นกไ็ม่ใช่ต�ำรำหนงัสอืเดก็” 

หญงิสำววเิครำะห์ด้วยสหีน้ำจรงิจงั ดวงตำวำววบั

เก่งหันมองไปทำง ‘ครูข้ำงถนน’ คนนั้นอีกรอบ พลำงรื้อฟื้น

ควำมทรงจ�ำเพรำะค�ำวเิครำะห์ของเจ้ำนำยสำว

ตลอดสปัดำห์ที่ผ่ำนมำพวกเขำตดิพนังำนตดิต่อกบัลกูค้ำ และ

ต้องผ่ำนเส้นทำงนี้ตลอด...เขำกเ็หน็ผู้ชำยคนนี้อยูห่ลำยครั้งเหมอืนกนั 

...มั้ง แต่ไม่ได้สงัเกตอกีฝ่ำยขนำดที่หญงิสำวมอง

“เอำอกีแล้วนะคณุน้อยหน่ำ” ลูกน้องคนสนทิท�ำสหีน้ำเหนื่อย

หน่ำย ส่ำยหวัไปมำ “เลกิเล่นเป็นนกัสบืเสยีทเีถอะ ครำวที่แล้วกต็ำม

สบืจนคณุป้ำข้ำงบ้ำนมำยนืตะโกนด่ำรอบหนึ่งแล้วนะ”

เจ้ำนำยสำวมกัชอบสงัเกตสิ่งต่ำงๆ จำกผู้คนรอบข้ำงเป็นพเิศษ 

จนบำงครั้งกก็ลำยเป็นกำรละเมดิสทิธิ์ของชำวบ้ำนจนโดนด่ำมำหลำย

รอบแล้ว

“ใคร! ใครใช้ให้แกวจิำรณ์ฉนักนัยะ ไอ้เก่ง!” หญงิสำวขย�ำแก้ว
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กระดำษจำกร้ำนสะดวกซื้อเมื่อดื่มกำแฟร้อนจนหมด แล้วเขวี้ยงใส่ที่

ระบำยอำรมณ์ส่วนตวั

“ไปสบืมำให้ได้ว่ำเขำเป็นใคร มำจำกไหน พกัอยูท่ี่ไหน ถ้ำไม่ได้

ข้อมูลไม่ต้องกลับบ้ำน” หญิงสำวออกค�ำสั่งสุดเผด็จกำรก่อนคว้ำ

กระเป๋ำมำสะพำยไหล่และก้ำวฉบัๆ เดนิจำกไป ไม่สนใจคนรบัค�ำสั่ง

ที่ละล้ำละลงัอย่ำงไม่รูจ้ะวิ่งตำมไป หรอืต้องคอยสบืเรื่องของคนที่เธอ

สนใจดี

นั่นอำจจะเป็นจดุเริ่มต้นของเรื่องรำวทั้งหมด...

“ฉันเจอเขาก่อน เขาไม่รู้ด้วยซ�้าว่าฉันแอบดูเขาอยู่นาน

แค่ไหน” น้อยหน่ำเล่ำยิ้มๆ นยัน์ตำกระจ่ำงใสมแีววหวำนอย่ำงหำได้

ยำกในชวีติสำวนกับู๊

พร�ำพรรษมองหน้ำพี่สะใภ้โดยไม่ขัดอะไร แม้จะขมวดคิ้วด้วย

สหีน้ำสงสยัสดุๆ

น้อยหน่ำเป็นผู้หญงิสวยจดั ดูแพงไปทั้งตวั แถมยงัไฮโพรไฟล์

ระดับลูกนำยพล มำรดำมีเชื้อสำยผู้ดีเก่ำที่สืบทอดตระกูลมำอย่ำง

ยำวนำน หญงิสำวจงึน่ำจะผ่ำนกำรอบรมมำจนมบีคุลกิสง่ำโดยไม่ต้อง

พยำยำม 

เมื่อมองรูปร่ำงผอมแต่ฟิตเปรี๊ยะด้วยกล้ำมเนื้อแบบคนออก

ก�ำลังกำย ผิวขำวกร้ำนแดดนิดๆ อย่ำงคนโดนแดดโดนลม เสื้อผ้ำ  

หน้ำผมเป๊ะ แม้จะท�ำงำนมำครึ่งค่อนวัน แต่หน้ำกลับไม่หมองเลย 

สกันดิ ขณะที่พร�ำพรรษร่ำงเลก็บำงกว่ำ มผีวิขำวจดัเหมอืนคนไม่เคย

โดนแดดมำก่อน...กแ็หงละ หญงิสำวเล่นขงัตวัเองอยูบ่นยอดตกึในชั้น

ผูบ้รหิำรบรษิทัที่มมีลูค่ำเฉยีดพนัล้ำนมำตั้งเจด็ปี แทบไม่เคยยอมก้ำว

เท้ำออกไปโดนแดดโดนลมที่ไหน แต่ผวิขำวๆ กไ็ม่ได้ซดีเซยีวเป็นผดีบิ

แต่ประกำรใด กลบัผดุผ่องเปล่งประกำยด้วยกำรบ�ำรงุจำกคอร์สสปำ
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ชั้นด ีที่สำมเีธอซื้อทั้งร้ำนมำไว้ให้เธอใช้บรกิำรแต่เพยีงผู้เดยีว 

พูดถงึสำมแีล้ว...

หญงิสำวทั้งคู่ก�ำลงัอยู่ในเซฟเฮำส์ หรอืที่จรงิคอืเพนต์เฮำส์สดุ

หรูบนยอดตึกสูงติดอันดับประเทศ ซึ่งเป็นที่พักของอำคเนย์ สำมีสุด

ที่รกัของพร�ำพรรษ ตอนนี้มนัถูกเอำมำท�ำเป็นที่ท�ำงำนลบักึ่งๆ เป็นงำน

รำชกำรของอคัน ีพี่ชำยนสิยัเสยีของเขำ 

ระหว่ำงที่คุยเรื่องเครียดๆ พร�ำพรรษก็ล้วงควำมลับจำกญำติ

สำมไีปด้วย ซึ่งมนัช่ำงน่ำสงสยัแท้...น่ำสงสยัสดุๆ ไปเลย

‘ฉนัเจอเขำก่อน เขำไม่รูเ้ลยด้วยซ�้ำว่ำฉนัมองเขำอยูน่ำนแล้ว...’ 

นั่นเป็นค�ำบอกเล่ำของอคันเีมื่อพร�ำพรรษเลยีบๆ เคยีงๆ ถำม

อย่ำงมชีั้นเชงิถงึกำรเจอกนัเป็นครั้งแรกของทั้งคู่ อคันเีป็นผู้ชำยตวัสูง

ใหญ่ มรีูปลกัษณ์ที่...ถ้ำไม่ได้ตวัใหญ่ขนำดนี้ น่ำจะเสรจ็จิ๊กโก๋หรอืวนิ

มอ’ไซค์ปำกซอยไปไม่รู้กี่เท้ำแล้ว ใช่...เขำเป็นผู้ชำยที่ดกูวนตนีมำกกก! 

แม้หน้ำตำจะคล้ำยกบัอำคเนย์ สำมเีธอไม่น้อย แต่บคุลกิกลบัต่ำงกนั

รำวฟ้ำกบัเหว ไม่รูผู้ห้ญงิสวย ฉลำด และดแูพงแบบน้อยหน่ำ หลงผดิ

ไปรกัได้อย่ำงไร

‘ผู้หญิงอะไรไม่รู้โคตรสวยเลย ยังกะนำงฟ้ำในดงหญ้ำเขียว’ 

อัคนีบอกแบบนั้น ท�ำให้พร�ำพรรษมองหน้ำพี่ชำยของสำมี พยำยำม

ตีควำมไปด้วยว่ำไอ้ส�ำนวน ‘นำงฟ้ำในดงหญ้ำเขียว’ ของเขำมันคือ

อะไรกนัแน่วะ!?

‘นำยเลยตกหลมุรกัตั้งแต่แรกเหน็?’ หญงิสำวถำมด้วยนยัน์ตำ

เต้นระรกิที่มแีววอยำกรู้อยำกเหน็เตม็เปี่ยม 

ไม่น่ำเชื่อว่ำคนแบบนี้กม็ดี้วย!

‘เปล่ำซะหน่อย คนบ้ำอะไรวะจะไปตกหลุมรักคนแค่มองหน้ำ

กนัน่ะหำ? คนนะไม่ใช่ปลำกดั ตรรกะมนัจะวบิตัไิปปะน้องสะใภ้’ ดู

เหมือนหมอนั่นจะปีนขึ้นจำกหลุมพรำงของเธอได้ และกลับมำแกว่ง
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ปำกร้ำยๆ ระรำนกนัอย่ำงไม่ปรำนปีรำศรยั

เหตุผลที่ท�ำให้พร�ำพรรษอดทน ไม่แว้ดแรงๆ คือควำมอยำกรู้

อยำกเห็นอย่ำงเดียวเท่ำนั้น เพรำะเรื่องมันยังไม่เฉลยเลยว่ำคนทั้งคู่

เจอกนัได้อย่ำงไร

‘แล้วนำย...ชอบคณุน้อยหน่ำตอนไหน’

‘ตอนที่น้อยหน่ำทุ่มไอ้เวรคนนึงลงไปนอนกับพื้น แล้วกระทืบ

หมอนั่นซะคำงเหลือง นอนโรงพยำบำลอยู่เป็นอำทิตย์น่ะ คนอะไร

ไม่รู้...โคตรเซก็ซี่เลย’ คนเล่ำสหีน้ำเคลิ้มเหมอืนหนุม่น้อยขึ้นมำหน่อยๆ 

ช่วยลดควำมกวนประสำทลงได้อยูม่ำกโข แต่ที่ส�ำคญัคอื...ท�ำอย่ำงไร

พร�ำพรรษกห็ำควำมเชื่อมโยงไม่ได้ว่ำ สองคนนี้เจอกนัได้อย่ำงไร

เพรำะฟังจำกที่เล่ำแล้ว...เรื่องเล่ำของทั้งคูม่นัเหมอืนหนงัคนละ

ม้วนเลย!

พร�ำพรรษหรี่ตำ สหีน้ำเคลอืบแคลงสดุๆ ขณะฟันธงกบัตวัเอง

ในใจว่ำ...ในระหว่ำงสองคนนี้...ต้องมคีนใดคนหนึ่งโกหกแหงๆ 

แต่...ใครล่ะ

ดเูหมอืนหญงิสำวจะลมืเรื่องส�ำคญัที่สดุไปว่ำ ค�ำถำมที่ควรถำม

คอื...

จรงิๆ แล้วทกุอย่ำงมนัเริ่มเมื่อไรต่ำงหำก!
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1

หกปีก่อน

หญิงสำวไขกุญแจเข้ำบ้ำน หรืออีกนัยคือห้องเช่ำเก่ำโทรมบน

อำคำรสองชั้นที่อดสันนิษฐำนไม่ได้ว่ำ มันน่ำจะอยู่มำตั้งแต่สมัย

สงครำมโลกครั้งที่สอง สังเกตจำกผนังปูนที่กะเทำะล่อนและสีของรำ

ที่เคลอืบเขรอะอยู่บนนั้น ยงัดทีี่ทำงเดนิกว้ำง แถมห้องกค่็อนข้ำงใหญ่ 

แม้เก่ำคร�่ำคร่ำจนน่ำจะทรุด แต่โครงสร้ำงพื้นฐำนที่สร้ำงมำแข็งแรง

แบบเกินมำตรฐำนไปเยอะของตึกสมัยเมื่อหลำยสิบปีก่อนท�ำให้มัน 

ยงัคงทรงตวัอยู่ได้

น้อยหน่ำวำงกระเป๋ำสะพำยลงบนโต๊ะข้ำงประตู กวำดตำ 

ส�ำรวจรอบห้องเร็วๆ รอบหนึ่ง มันมีร่องรอยเหมือนมีคนมำท�ำควำม

สะอำดให้ แต่อย่ำงไรกไ็ม่อำจล้ำงควำมเก่ำโทรมของที่พกัสดุหลอนนี้

ไปได้ เธอทอดถอนใจให้ควำมโทรมเกินบรรยำยนี้ เพรำะหอพัก

นกัศกึษำรำคำถูกสมยัเรยีนยงัสภำพดกีว่ำนี้เยอะเลย 

แต่จะให้ท�ำไงได้ ที่นี่เป็นที่อยู่เดียวในข้อตกลงย้ำยออกมำอยู่

นอกกรมทหำร ให้พ้นจำกสำยตำพ่อ...ท่ำนนำยพล ประกำศ ปรมอตัตำ 

คณุพ่อผู้เผดจ็กำร บ้ำอ�ำนำจ และหวงลกูสำวขั้นสดุ หญงิสำวท�ำหน้ำ

เบ้เมื่อสงสัยว่ำ ลูกสำวที่เตะผู้ชำยสลบได้ในเท้ำเดียวอย่ำงเธอ...ไม่รู้
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จะหวงไปท�ำไมนกัหนำ

ท�ำไมคณุพ่อต้องเผดจ็กำรบ้ำอ�ำนำจด้วยนะ!

คิดอย่ำงโมโหจนอยำกต่อยกระสอบทรำยหรือซ้อมมวยขึ้นมำ

เลย ติดแค่ที่นี่ไม่มียิมหรือสโมสรให้เข้ำไปออกก�ำลังกำยได้ง่ำยๆ จะ

ให้ไปเป็นสมำชกิฟิตเนสก.็..คดิแล้วควำมโมโหกส็ลำยลงทนัทเีมื่อนกึถงึ

เงนิในบญัชทีี่สำยป่ำนใกล้ขำดรอน

น้อยหน่ำกวำดตำไปโดยรอบ อดประหลำดใจไม่ได้เมื่อรู้สกึว่ำ

มอีะไรบำงอย่ำงขำดไป อะไรบำงอย่ำงที่ชื่อไอ้เก่ง ธรรมดำมนัต้องมำ

ป้วนเป้ียนกวนประสำทอยูใ่นสำยตำเธอเสมอ นี่...มนักห็ำยไปหลำยวนั

แล้วนะ แต่ห้องกลบัสะอำดขึ้น 

หญงิสำวขมวดคิ้วเมื่อกวำดตำไปพบแฟ้มอ่อนบนโต๊ะ เธอเดนิ

ไปหยบิดู พบว่ำมนัเป็นรำยงำนฉบบัหนึ่ง รำยงำนที่...เธอเองกล็มืไป

แล้วว่ำเคยสั่งให้ลกูน้องคนสนทิ...สปำยของคณุพ่อไปสบืหำมำให้ โดย

ก�ำชบัมนัไว้ว่ำถ้ำไม่ได้เรื่องไม่ต้องกลบับ้ำน

ไม่มรีูปถ่ำยอยู่ในนั้น มแีค่รำยงำนสั้นๆ หน้ำเดยีว เป็นเรื่องรำว

ของผูช้ำยคนหนึ่งซึ่งน่ำจะเป็นคนเดยีวกบัที่เธอให้มนัไปสบื กไ็ม่รูส้นิะ 

ไอ้คนไปสบืกไ็ม่อยูใ่ห้ถำมเสยีด้วย แถม...จำกกำรซุม่ดรูะยะไกลห้ำสบิ

ถงึหนึ่งร้อยเมตรอย่ำงที่ผ่ำนมำ กไ็กลเกนิกว่ำจะระบหุน้ำตำเขำได้ชดั 

รู้แต่ว่ำผู้ชำยคนนั้นตวัโตอย่ำงกบัหม.ี..

ผู้ชำยที่ชื่อ อคัน ีอรรคนยี์พทิกัษ์ 

โอ้...นำมสกลุดงัน!ิ อ่ำนไปอกีสองบรรทดัหญงิสำวกต็้องตำโต 

นี่มัน...ไม่ใช่แค่นำมสกุลดังนี่หว่ำ...หมอนี่มัน...ทำยำทอันดับหนึ่งของ

ตระกูลที่ร�่ำรวยตดิอนัดบัประเทศ มำท�ำบ้ำอะไรอยู่แถวนี้เนี่ย!

“ไอ้เก่ง!” หญิงสำวพึมพ�ำ “เอ็งไปเอำข้อมูลมั่วอะไรมำให้ฉัน

หำ!?” 

น้อยหน่ำเหลียวมองรอบตัวอย่ำงคันไม้คันมือ ถ้ำลูกน้องคน
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สนทิอยู่ใกล้ๆ คงได้เหวี่ยงมนัสกัตุ้บสองตุ้บละน่ำ

‘มนิ่ำล่ะ มนัถงึไม่กล้ำโผล่หวัมำให้เหน็ ฮึ่ม!’

คนคิดหัวเสียติดหมัด ควำมหงุดหงิดทบทวีขึ้นทุกที เพรำะไม่

ค่อยได้ออกก�ำลงักำยเรยีกเหงื่อ กระตุน้อะดรนีำลนิให้กระปรี้กระเปร่ำ 

แต่ก่อนเธอจะทันได้เหวี่ยงแฟ้มบำงๆ นั้นทิ้ง หญิงสำวก็พบว่ำมี

กระดำษอกีแผ่นตดิมำด้วย ก�ำลงัจะขย�ำทิ้งอยู่แล้ว แต่ข้อควำมในนั้น

เรยีกควำมสนใจเธอให้ต้องกวำดตำอ่ำนด้วยสหีน้ำครุ่นคดิ

หญงิสำวหยบิโน้ตบุก๊มำเปิดเครื่องและลงมอืท�ำงำนด้วยสหีน้ำ

จรงิจงัไปอกีหลำยชั่วโมง จนลมืควำมไม่พอใจที่มตี่อไอ้เก่งไปได้หมด 

ลืมกระทั่งประวัติของผู้ชำยคนนั้นที่เธอวำงโน้ตบุ๊กทับเอำไว้ค่อนคืน 

เสยีสนทิ

ครั้งสดุท้ำยที่น้อยหน่ำมองนำฬิกำคอืตสีอง หลงัจำกนั้นไม่รู้เธอ

วูบหลบัไปเมื่อไร...รู้แต่ว่ำเธอน่ำจะฝัน 

ในควำมฝันของเธอ มีผู้ชำยคนหนึ่งนั่งปักหลักอยู่หลังโต๊ะอีก

ฟำกดุจเป็นต�ำแหน่งแห่งที่ของเขำ ดวงหน้ำของผู้ชำยตัวโตคนนั้น 

เลอืนรำง เขำพดูบำงอย่ำงกบัเธอ พอจะเพ่งมองหน้ำเขำให้ชดัพร้อมกบั

จะบอกให้เขำพูดอีกรอบ น้อยหน่ำก็ดันสะดุ้งตื่นขึ้นมำเสียก่อน ตื่น

เพรำะเสียงหวีดแหลมของนกหวีดที่เสียดขึ้นในควำมเงียบของเวลำ 

ตหี้ำครึ่ง

ควำมปวดเมื่อยเพรำะฟบุหลบักบัโต๊ะท�ำให้หญงิสำวยกมอืนวด

ต้นคอที่ร้ำวระบมพลำงกดปุม่ให้เครื่องคอมพวิเตอร์ออกจำกโหมดสลปี 

ข้อมูลที่ปรำกฏอยู่บนหน้ำจอเรียกรอยยิ้มพึงพอใจบนดวงหน้ำนั้นได้

เป็นอย่ำงดท่ีำมกลำงเสยีงตะโกนเอะอะโวยวำยรำวกบัมไีฟไหม้หรอืมี

เรื่องร้ำยแรงอะไรสกัอย่ำง 

แต่...ไม่มอีะไรหรอก ถ้ำฟังดีๆ  เสยีงโวยวำยนั้นกค็อื เสยีงร้อง

เพลงมำร์ชและเพลงที่ทหำรร้องขณะวิ่งยำมเช้ำ ซึ่งแว่วมำให้ได้ยนิตอน
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ที่เธอเสยีบปลั๊กกำต้มน�้ำร้อน

“จากยอดดอยแดนไกลใครจะเหน็ 

ยากล�าเคญ็เพยีงใดใจยงัมั่น

จะปกป้องผองภยัชั่วนรินัดร์ 

สิ้นชวีนักย็งัห่วงหวงแผ่นดนิ

ด้วยหน้าที่ชวีติรบัผดิชอบ 

คอืค�าตอบที่รบอยู่มริู้สิ้น

ความภูมใิจลกึล�้าด�่าอาจณิ 

รกัแผ่นดนิรกัเกยีรตศิกัดิ์นกัรบไทย...”

ฟังเพลง “จำกยอดดอย” ถงึแค่นั้นหญงิสำวกค็ว้ำผ้ำขนหนเูดนิ

เข้ำห้องน�้ำไป ยงัดหีรอกที่ที่นี่มห้ีองน�้ำในตวั ห้องน�้ำกว้ำงขวำง สะอำด 

และปลอดภยั

พูดถงึควำมปลอดภยัแล้ว...

แม้จะโทรมสดุๆ แต่ที่นี่กลบัเป็นสถำนที่ที่ปลอดภยัสดุๆ 

จะไม่ให้ปลอดภยัได้อย่ำงไรล่ะ ในเมื่อผู้เช่ำหกในแปดห้องของ

หอนี้เป็นทหำรล้วนๆ เอ่อ...เป็นอดีตทหำร สำมคนพิกำร อีกสองคน

พยำยำมหำงำนอยู่ แต่ทั้งหมดล้วนมอีำกำร PTSD1 ท�ำให้มปีัญหำใน

กำรเข้ำสงัคมและกำรท�ำงำน

ส่วนอกีคนที่ก�ำลงัตะโกนร้องเพลงมำร์ชปลกุใจอย่ำงฮกึเหมิอยูน่ี้ 

1 Post-Traumatic Stress Disorder (PTSD) คอืสภำวะป่วยทำงจติใจของผู้ที่ผ่ำน
เหตุกำรณ์รุนแรง เช่น อุบัติเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก  
ผู้ป่วยจะเกิดอำกำรเมื่อพบสถำนกำรณ์ที่เตือนให้นึกถึงเหตุกำรณ์ในตอนนั้น  
และส่งผลต่อกำรใช้ชวีติประจ�ำวนั 
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...เธอไม่มั่นใจเหมอืนกนัว่ำมอีำกำร PTSD กบัเขำไหม รูแ้ต่แกเป็นทหำร

มำชั่วชวีติ ปลดประจ�ำกำรนำนแล้วกย็งัไม่ยอมงดเว้นกจิกรรมฝึกของ

ทหำร ต้องลกุมำออกก�ำลงัตอนตหี้ำครึ่งตรงเป๋งทกุวนั โชคยงัดทีี่ที่นี่

อยู ่ลึกและห่ำงจำกบ้ำนคนพอสมควร ท�ำให้กิจกรรมที่ส่งเสียง

โหวกเหวกโวยวำยนั้นไม่ไปรบกวนเพื่อนบ้ำนจนถูกร้องเรยีน

น้อยหน่ำดื่มกำแฟกึ่งส�ำเรจ็รปูรสชำตไิม่ได้เรื่องที่ชงเองเสรจ็แล้ว

ก็โกยข้ำวของจ�ำเป็นใส่กระเป๋ำ...กระเป๋ำแบรนด์เนมที่คุณนำถฤด ี

มำรดำเธอซื้อให้เป็นของขวญัรบัปรญิญำเมื่อเกอืบสองปีก่อน เป็นของ

รำคำแพงเพียงไม่กี่ชิ้นเท่ำนั้นแหละที่เธอยอมรับมำ เพรำะคุณแม่ให้

เหตผุลว่ำมนัจะท�ำให้ลคุเธอดดูแีละเพิ่มควำมน่ำเชื่อถอืตอนตดิต่องำน

ในอนำคต 

แต่นอกนั้น ของพวกเสื้อผ้ำเครื่องประดับรำคำแพงทั้งหลำยที่

ทั้งพ่อ แม่ และพี่ชำยพยำยำมให้เธอไปซื้อหำมำใช้สมฐำนะ ถ้ำไม่ต้อง

ออกงำน หรือพบปะผู้คนที่เป็นกรณีจ�ำเป็น เพรำะถ้ำไม่แต่งแล้ว

ครอบครวัจะขำยหน้ำ หญงิสำวกแ็ทบไม่ยอมควกัเงนิจ่ำย และถ้ำใคร

จะซื้อของพวกนั้นให้ หรือเป็นของขวัญในโอกำสต่ำงๆ เธอเป็นต้อง

ขอรบัเงนิสดเสมอ จนพี่ๆ  พำกนัขนำนนำมว่ำ ‘องีก’ ไปแล้ว

ช่วยไม่ได้นี่นำ...กม็นัเป็นวธิเีดยีวที่จะท�ำตำมแผนกำรที่วำงไว้ได้

แผนที่แม้แต่คุณแม่ยังมองมำด้วยสำยตำแปลกๆ ปนระอำใจ 

...น่ำจะเป็นควำมระอำใจ...ละมั้งที่อยู่ในสำยตำที่เธอได้รับมำตลอด

ยี่สบิสี่ปีนี้น่ะ บำงทแีม้แต่กำรมลีูกสำวกอ็ำจไม่อยู่ในแผนที่คณุพ่อกบั

คณุแม่วำงไว้ด้วย คณุแม่ถงึมสีหีน้ำล�ำบำกใจปนระอำเสมอเวลำมอง

มำยงัเธอ

หญิงสำวยักไหล่ เธอส�ำรวจควำมเรียบร้อยของตัวเองอีกรอบ

จำกกระจกบำนใหญ่บนผนัง มันสะท้อนภำพหญิงสำวสวยจัดใน 

ชดุสทูธรรมดำที่เมื่อมำอยูบ่นเรอืนร่ำงสมส่วนกด็รูำวกบัสทูสั่งตดัรำคำ
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แพง เธอเป็นหญงิสำวที่ไม่ว่ำจะแต่งตวัอย่ำงไร กด็ูแพงได้โดยไม่ต้อง

อำศัยโลโก้แบรนด์หรูมำแปะทับ ผมยำวสลวยรวบไว้อย่ำงง่ำยๆ แต ่

ดูดจีนไม่ต้องเซต 

น้อยหน่ำเดินออกจำกห้องพักโดยไม่ลืมหยิบกระเป๋ำโน้ตบุ๊ก

ตดิมอืมำด้วยอกีอย่ำง พร้อมกบัแผนธรุกจิในหวัที่ได้รบักำรจดุประกำย

จำกกระดำษแผ่นเล็กที่แนบมำในแฟ้มอ่อนกับประวัติของหมอนั่น 

ประวัติของใครก็ไม่รู้ที่ไอ้เก่งมั่วนิ่มยัดเยียดมำให้ ประวัติที่เธอจ�ำชื่อ 

ไม่ได้แล้ว รู้แต่นำมสกลุอรรคนยี์พทิกัษ์นั้นดงัอยู่ไม่น้อยเลย เธอน่ำจะ

ไปหำข้อมูลจำกในอินเทอร์เน็ตได้ไม่ยำก เพรำะแบบนี้ไอ้ลูกน้อง

เฮงซวยถงึไปหำมำลกัไก่เธอไง

แต่ที่ส�ำคญักว่ำนั้นคอื...ข้อมลูธรุกจิในกระดำษแผ่นน้อยนั้น มนั

ไปเอำมำจำกไหน!?

และที่ส�ำคญัที่สดุตอนนี้คอื...มคีนเดนิตำมเธอมำ!

ขำกลับจำกธุระข้ำงนอก น้อยหน่ำก็ต้องเจอเรื่องใจเต้นระทึก

ต้องโทษหอพักเฮงซวยของพี่ปืนที่ดันอยู่ชำนเมืองแถมในซอยเปลี่ยว 

จนต้องเดินเข้ำซอยลึกเป็นกิโลนี่แหละ เธอเคยลองค้นข่ำวเก่ำใน

อนิเทอร์เนต็กพ็บว่ำ จดุนี้มเีหตจุี้ปล้นท�ำร้ำยร่ำงกำย มถีงึขั้นหนกักว่ำ

นั้นอยู่หลำยสบิรำย นี่แค่ที่เป็นข่ำวนะ

แต่หลงัจำกที่เธอย้ำยมำอยูแ่ล้ว สถติอิำชญำกรรมกล็ดฮวบฮำบ

ไม่ใช่ว่ำไม่มีคนเคยเดินตำม หรือพยำยำมจะปล้นน้อยหน่ำใน

ซอยเปลี่ยวที่สองข้ำงทำงเต็มไปด้วยป่ำละเมำะรกๆ หรอกนะ แต่ไอ้

พวกจิ๊กโก๋หรือแก๊งจี้ปล้นที่เคยพยำยำมล้วนแต่โดนเธอจัดกำรไปแล้ว

ต่ำงหำก!

ดีกรีของเธอน่ะระดับแชมป์ศิลปะกำรต่อสู้ ทั้งมวยไทย ยูโด  

ไอคโิด เทควนัโด ยวิยติสู!

โชคดอีย่ำงมำก พวกนั้นพกมดีเล่ม ‘เลก็ๆ’ ที่เรยีกรอยยิ้มจำก
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คนถกูฝึกใช้มดีเดนิป่ำไปจนมดีทหำรกูรข่ำมำตั้งแต่อำยยุงัไม่สบิห้ำได้

เป็นอย่ำงดี

คงไม่ต้องเล่ำต่อว่ำชะตำกรรมของเหล่ำทรชนเป็นเช่นไร ดูจำก

สถิติอำชญำกรรมที่ลดฮวบเอำเองละกัน ลดขนำดที่คนเอำไปเล่ำกัน

ปำกต่อปำกจนพวกมิจฉำชีพที่หำกินแถวนี้พำกันหลีกเลี่ยง และเกิด

ข่ำวลอืว่ำ ห้ำมเดนิตำมสำวสวยหุ่นดทีี่เดนิล�ำพงัในที่เปลี่ยวเดด็ขำด!

งั้นแสดงว่ำไอ้หมอนี่ที่เดนิตำมเธออยูถ้่ำไม่ใช่มจิฉำชพีต่ำงถิ่นก็

อำจเป็นคนหื่นสิ้นคิด แต่หญิงสำวก็ไม่ตัดประเด็นนักปล้นเจ้ำถิ่นทิ้ง 

นั่นท�ำให้มอืเลก็แต่ไม่บอบบำงสกันดิล้วงเข้ำไปในกระเป๋ำ เตรยีมพร้อม

ไว้ แล้วหำจงัหวะเหมำะๆ หนักลบัไปทนัที

แป่ววว...!!!

ด้ำนหลังของหญิงสำวว่ำงเปล่ำ ไร้วี่แววมนุษย์สักคนเดียว... 

ทั้งๆ ที่เมื่อกี้รู้สกึว่ำมคีนเดนิสะกดรอยตำมอยู่ชดัๆ 

ดวงตำคมวำววบัของน้อยหน่ำหรี่ลง ขณะกวำดมองไปรำยรอบ 

ไม่มจีดุอบัสำยตำที่คนตำมมำจะใช้ซ่อนตวัได้ ฉบัพลนัหญงิสำวกเ็บกิ

ตำกว้ำง สหีน้ำตระหนกขึ้นมำทนัที

ถ้ำไม่ใช่คน...งั้นมนักเ็ป็นไปได้อย่ำงเดยีว

ผะ ผะ ผะ...ผ!ี

คดิเสรจ็ร่ำงบำงกห็มนุตวั โกยอ้ำวกลบัห้องไม่คดิชวีติ 

กบัอำชญำกรร้ำยๆ เป็นฝูงไม่เคยกลวั ใครจะคำดคดิว่ำผู้หญงิ

คนนี้จะกลวั...

เฮ้อ...
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ไอ้พี่ปืน! ไอ้พี่ปืน! ไอ้พี่ปืน!

น้อยหน่ำค�ำรำมอย่ำงเกรี้ยวกรำดอยู่ในใจ เธอมพีี่ชำยสี่คน ‘ไอ้

พี่ปืน’ เป็นพี่คนที่สองที่ฉำกหน้ำดูเหมอืนจะมเีมตตำสดุ ไม่นบัพี่ป้อม 

(ปรำกำร) พี่ใหญ่เฮงซวยสดุวำยร้ำยที่เผดจ็กำรไม่แพ้คณุพ่อ อย่ำไป

พูดถงึไอ้พี่บอมบ์กบัไอ้พี่ปำล์ม (นำปำล์ม) นั่นเลยเชยีว ทั้งคูม่นักร็ะเบดิ

ดีๆ  นี่เอง ตวัเธอกด็้วย เพรำะชื่อ ‘น้อยหน่ำ’ น่ะไม่ใช่ค�ำเรยีกผลไม้

หอมหวำน แต่เป็นยทุธภณัฑ์อนัตรำย 

สำมระเบดิมำเจอกนัทกีร็ำวกบัคลงัแสงจะพนิำศ ตกีนัตำยวนัละ

หลำยรอบ ร้อนถงึพี่ปืนที่แม้เป็นพี่รอง แต่กท็�ำตวัเหมอืนลูกคนกลำง 

ที่ประนีประนอมได้ดีสุดแล้ว แต่เขำก็เป็นพวกคุณพ่อ พี่ปืนบีบเธอ 

ทกุทำงด้วยทกัษะเสนำธกิำรทหำรที่ได้ทนุไปเรยีนมำตั้งหลำยประเทศ

นั่น ไม่ต้องสงสัยเลยว่ำในอนำคตถ้ำเขำมีต�ำแหน่งใหญ่โตและเป็น 

ที่ปรึกษำระดับประเทศ ประเทศชำติจะได้รับผลประโยชน์จำกหมอนี่

แค่ไหน เผลอๆ อำจแทบไม่ต้องท�ำสงครำมกนัเลยด้วยซ�้ำไป

ส่งหมอนี่ไปเจรจำประนปีระนอมแค่คนเดยีวกร็ู้เรื่อง!

แต่มนัจะดกีว่ำนี้มำกถ้ำเขำไม่ใช้ทกัษะเวรตะไลนั่นกบัน้องสำว

แบบนี้!



20  Night to need you too  คืนปรารถนา วิวาห์วายร้าย

พี่ปืนทั้งบบีให้เธอต้องมำอยูห่อพกัที่หำควำมสะดวกสบำยอะไร

แทบไม่ได้เลย ทั้งมเีพื่อนร่วมหอที่แทบไม่ต่ำงอะไรกบักำรอยู่ในค่ำยที่

เตม็ไปด้วยเสยีงนกหวดี เสยีงแตรนอน เสยีงเพลงฝึกทหำร แถมยงังก

อกีต่ำงหำก เพรำะแค่ไม่จ่ำยค่ำเช่ำสำมเดอืน เอ่อ หกเดอืนเท่ำนั้น พี่

แกกเ็ล่นแง่จะไล่เธอออกจำกหอ

เออ! มนักแ็ค่...ไม่มเีงนิจ่ำยค่ำเช่ำแค่...แค่หกเดอืน...เอง!

พี่ชำยผู้ชั่วร้ำยของเธอดันจะไล่ให้เธอไปอยู่กับคุณป้ำน�้ำทิพย์ 

บ้ำนของคณุป้ำน�้ำทพิย์ หรอืเรยีกอกีอย่ำงคอืบ้ำนเดมิของแม่นั้นเป็น

สถำนที่สดุทำนทนจรงิๆ ถ้ำต้องไปอยูท่ี่นั่น สูย้อมกลบัเข้ำไปอยูใ่นกรม

ทหำรยงัดกีว่ำ มรีถขบัด้วย 

พวกพี่ๆ  กไ็ม่ช่วยเธอเลย จะไปอยู่ด้วยกไ็ม่ให้อยู่ รถกไ็ม่ให้ยมื 

ทั้งๆ ที่มบ้ีำนกนัคนละหลงั มรีถขบักนัแท้ๆ ถ้ำเธออยำกมรีถขบัก.็..โน่น 

ไปอยู่กบัป้ำน�้ำทพิย์ส!ิ

ไม่ไป๊!!!

กน็ี่ไงสำเหตทุี่ท�ำให้สำวสวยท่ำทำงไฮโซ ลูกสำวท่ำนนำยพลแต่

จนกรอบต้องยอมเดินย�่ำต๊อกเข้ำออกซอยทีเป็นกิโลเมตร โหนรถเมล์ 

รถสองแถว รถไฟฟ้ำ แถมทำงเข้ำหอไอ้พี่ปืนบ้ำยงัให้ควำมรูส้กึเหมอืน

มผีสีงิอกี!

รู้ทั้งรู้ว่ำเธอกลวัผยีงัจะให้อยู่ที่แบบนี้

บบีบงัคบักนัทกุทำงขนำดนี้ คดิมั่งไหมว่ำ น้องสำวยงัเป็นคนที่

มหีวัใจเหมอืนกนัน่ะหำ!

โว้ย!

มนัชกัจะทนไม่ไหวแล้วนะ!

น้อยหน่ำเปิดประตูผำงเข้ำมำในห้องพัก ล็อกห้องแน่นหนำ 

สลดัรองเท้ำส้นสงูออก วำงกระเป๋ำเข้ำที่ จำกนั้น...ทิ้งตวัลงกบัพื้นก่อน

เริ่มวดิพื้นรวัๆ หำทำงเอำควำมอดัอั้นตนัใจทิ้งไปกบัเหงื่อ นี่ถ้ำยงัอยู่
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ในกรมทหำร เธอคงเข้ำยิมไปหำครูฝึกสักคนสองคนมำซ้อมมือด้วย

แล้ว

คดิถงึตรงนี้หญงิสำวเพิ่งรูส้กึตวัอย่ำงจรงิจงัว่ำ ไอ้เก่งมนัหำยไป

จริงๆ ไม่มำคอยรองมือรองเท้ำให้เธอได้เหวี่ยงแก้เซ็งสักตุ้บสองตุ้บ

เหมือนเคย แถมยังไม่มำคอยป้วนเปี้ยนเก็บข้อมูลไปรำยงำนคุณพ่อ

เธออกีด้วย

‘เกดิอะไรขึ้นกบัมนัหรอืเปล่ำนะ’

ร่ำงบำงดดีตวัขึ้นจำกพื้น คว้ำผ้ำขนหนูผนืเลก็มำซบัเหงื่อก่อน

คล้องคอไว้ ระหว่ำงที่เทน�้ำดื่มชดเชยเหงื่อเพื่อไม่ให้ร่ำงกำยขำดน�้ำ เธอ

กก็วำดตำมองไปรอบๆ เหน็กระดำษแผ่นหนึ่งวำงอยู่บนโต๊ะเลก็ที่เธอ

ใช้ท�ำงำนเมื่อคืนนี้ พอเดินไปหยิบดูมันกลับไม่ใช่เอกสำรแผ่นเดิมกับ

เมื่อคนืนี้เสยีอย่ำงนั้น และมขี้อควำมที่ท�ำให้หญงิสำวต้องนิ่งคดิ ยนื

มองมนัอยู่นำน 

กระดำษโน้ตแผ่นนั้นเหมอืนถกูฉกีออกมำจำกกระดำษอื่น และ

หนำกว่ำกระดำษปกติเล็กน้อย มันเปื้อนครำบเขม่ำบำงอย่ำงที่จุด

ควำมสงสยัจนหญงิสำวต้องยกขึ้นจดจมูก กระดำษมกีลิ่นหอมอ่อนๆ 

คล้ำย...กลิ่นโคโลญผู้ชำย เป็นกลิ่นที่ดมแล้วรู้สึก ‘แพง’ ขึ้นมำทันท ี

มนัปะปนกบักลิ่นบหุรี่ กลิ่น...อมื...น�้ำมนัที่คุ้นๆ แบบแปลกๆ เหมอืน

เธอเคยได้กลิ่นที่ไหนมำก่อน แต่ยงันกึไม่ออก และกลิ่นสดุท้ำยที่ท�ำให้

ภำพทั้งหมดแจ่มชดัขึ้นมำเลยกค็อื กลิ่น...ดนิปืน

ดวงตำของหญิงสำวทอประกำยอันตรำยขณะปะติดปะต่อ 

จกิซอว์จนเป็นภำพในหวั

ภำพมอืใหญ่เขยีนตวัหนงัสอืหวดัๆ ด้วยปำกกำเส้นหนำลงบน

กระดำษชนดิพเิศษที่ถกูฉกีครึ่งออกมำจำกเอกสำรบำงอย่ำง กระดำษ

แผ่นนั้นอยู่บนโต๊ะเดยีวกบัที่มขีวดน�้ำมนั...น่ำจะ WD-40 ละมั้ง น�้ำมนั

อเนกประสงค์ที่นิยมใช้ท�ำควำมสะอำดปืน...ต้องเป็นปืนแน่ๆ ไม่งั้น
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ครำบเขม่ำและกลิ่นดนิปืนนี่จะมำจำกไหน ใครบำงคนคนนั้นเพิ่งใช้ปืน 

อำจเพิ่งยิงมำจำกสนำมยิงปืน หรือไม่งั้นก็อำจเป็นมือปืนที่เพิ่งไปยิง

หวัใครสกัคนมำ

เพรำะคนคนนั้นใช้ปืน ท�ำให้มคีรำบเขม่ำบำงเบำตดิมอื เขำเอำ

ปืนออกมำล้ำงขณะที่เขียนข้อควำมลงไปในกระดำษ ข้อควำมที่...

เป็นกำรแนะน�ำทำงธรุกจิ!

ปมทั้งหมดที่น่ำจะคลี่คลำยมนัมำสบัสนอลหม่ำนตรงนี้แหละ

ใครคนนั้นเป็นคนสบูบหุรี่ แถมยงัใช้น�้ำหอมรำคำแพง กระดำษ

ก็แพง...ปำกกำก็น่ำจะแพง...แต่ลำยมือขยุกขยุยไปหน่อยนะ เหมือน

คนที่ไม่ได้ถูกบงัคบัให้คดัลำยมอืและโดนไม้บรรทดัตมีอืเวลำเขยีนผดิ

เหมอืนที่เธอเคยโดนตอนเดก็ๆ บำงค�ำยงัสะกดผดิแบบคนไม่คุน้ภำษำ

ไทยด้วยซ�้ำ แต่ภำษำอังกฤษที่ปนมำนี้กลับเป๊ะมำกจนไม่มีทำงที่เขำ

จะเป็นเดก็เกรยีนคยี์บอร์ดไปได้

ที่ส�ำคญัคอืไอ้หมอนั่นรู้ได้ยงัไงว่ำ เธอ...ก�ำลงัต้องกำรค�ำแนะน�ำ

เรื่องธรุกจิอยู่!

กระดำษแผ่นเล็กที่แนบมำกับประวัติเมื่อวำนก็เป็นข้อควำม

แนะน�ำเกี่ยวกบักำรท�ำธรุกจิที่ตดิขดัอยู่ มนัจดุประกำยให้หญงิสำวเกดิ

ไอเดยีน�ำเสนองำนขึ้นมำ หลงัจำกนั้นกห็ำข้อมูลเยอะแยะและท�ำแผน

ธุรกิจคร่ำวๆ เพื่อที่วันนี้จะได้เอำไอเดียตั้งต้นไปคุยกับเพื่อนรุ่นพี่ผู้มี

เส้นสำยซึ่งจะหำแหล่งเงนิทนุให้เธอได้

พี่กำย เพื่อนรุ่นพี่ในชุดสูทแบบเกำหลีหน้ำตำหล่อเหลำไปใน

ทำงนั้นพอสมควร กย็ิ้มมมุปำกก่อนชมเบำๆ ว่ำ เป็นไอเดยีที่ด ีแต่...!

จำกนั้นเขำกว็เิครำะห์ออกมำเป็นข้อๆ ทั้งโครงสร้ำงธรุกจิ สนิค้ำ 

กลุ่มเป้ำหมำย และอื่นๆ ว่ำโพรเจกต์ของเธอยงัมขี้อบกพร่องยบิย่อย

อีกเยอะแยะแค่ไหน และไม่เหมำะกับเศรษฐกิจตอนนี้เพียงใด ก่อน 

ตบท้ำยด้วยค�ำแนะน�ำแบบ...
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‘ท�ำไมไม่ท�ำพวกร้ำนบฟุเฟต์ ชำบู หมูกระทะ หรอืร้ำนอำหำร

ญี่ปุ่นแบบเดก็จบใหม่ขอเงนิพ่อแม่มำท�ำล่ะ พวกนั้นขำยง่ำย ก�ำไรดี

จะตำย เทรนด์ก�ำลงัมำด้วย’

‘พี่คดิว่ำ...’ หญงิสำวเริ่มต้นช้ำๆ ‘คนที่ทอดไข่ดำวยงัไหม้ ปิ้ง

ขนมปังยงัแหลกไม่ล่ำยอย่ำงน้อยหน่ำจะไปท�ำร้ำนอะไรดคีะ แค่ช่วย

แม่ตดิเตำถ่ำนยงัเกอืบท�ำไฟไหม้บ้ำนมำแล้วเลยไม่อยำกจะคยุ’

‘ขุ่นพระ!’ พี่กำยอ้ำปำกค้ำง ตำเหลอืก ก่อนเกบ็อำกำรอย่ำง

รวดเรว็ ส่ำยหน้ำช้ำๆ กริยิำแบบ...กะเทยระอำใจ

‘เอำเป็นว่ำ...ไอ้พวกของที่น้อยหน่ำคดิจะน�ำเข้ำตอนนี้ พี่ว่ำมนั

ยงัไม่ได้ ยงัไม่โดน แถมหลำยอย่ำงยงัหมิ่นเหม่จะผดิกฎหมำย’

‘ผดิกฎหมำยยงัไงวะ’ น้อยหน่ำชกัหวัเสยีเมื่อโดนตติงิในเรื่องที่

คดิว่ำตวัเองไม่ผดิ

‘อย่ำง...เสื้อเกรำะกนักระสนุเนี่ยผดิแน่ๆ เพรำะเป็นยทุธภณัฑ์

ห้ำมพลเรอืนครอบครอง หล่อนจะเอำไปขำยใคร้! กญุแจมอืงี้ กระบอง-

ไฟ หมวกกันน็อกยุทธวิธีทหำร หล่อนจะเอำของพวกนี้ไปขำยใคร 

ไม่ทรำบยะ! ถำมจี๊ง!!!’

‘มีทหำรที่รู้จักกันอยู่แถวที่มันต้องใช้ และพวกเขำก็ขำดแคลน

กนัจรงิๆ นะ’

‘แล้วไง!?’ เจ๊กำยของขึ้น ‘เธอจะสั่งน�ำเข้ำมำขำยใคร เป้ำหมำย

เธอมีแค่ทหำรพวกนั้น แล้วลูกค้ำอื่นทั่วรำชอำณำจักรที่ไม่จ�ำเป็น 

ต้องใช้ ไม่ต้องหำอะไรไปขำยเลยใช่มะ อกีอย่ำง ของพวกยทุธภณัฑ์ 

พวกนี้มันก็ต้องจัดซื้อผ่ำนกองทัพหรือเปล่ำ หรือเธอจะบอกว่ำใช้เส้น

พ่อเธอยื่นซองประมูลงบกองทัพ ซื้อขำยแบบผูกขำดกันไปเลย ถ้ำ 

แบบนั้นเจ้กไ็ม่ซฯี นะ ขอแค่มใีบสั่งซื้อมำกเ็อำมำค�้ำ เอำเงนิออกมำ

หมนุได้แล้ว’

คนฟังท�ำหน้ำเบ้เมื่อคดิว่ำจะต้องไปเจรจำกบับดิำผูบ้้ำคลั่ง หลงั
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จำกถกเถียงกับกำยไปอีกหลำยยก ได้รับกำรอบรมกึ่งเหน็บแนมจำก

เพื่อน (สำว) รุน่พี่ไปพอสมควร หญงิสำวกเ็กบ็ควำมผดิหวงัใส่กระเป๋ำ

กลบัห้อง จนมำได้รบัแรงบนัดำลใจใหม่ๆ จำกกระดำษแผ่นนี้นี่ละ

แต่...

สีหน้ำของหญิงสำวครุ่นคิดหนัก ขณะกวำดตำส�ำรวจไปรอบ

ห้องอีกครั้ง มีร่องรอยกำรท�ำควำมสะอำดและกระดำษสองแผ่นเมื่อ

วำนนี้กไ็ม่อยู่แล้ว ทั้งๆ ที่เธอยงัไม่ได้เกบ็พวกมนัทิ้ง

หรอืไอ้คนที่เข้ำมำท�ำควำมสะอำดมนัจะเกบ็ทิ้งให้

หญงิสำวมองไปยงัถงัพลำสตกิสสีวยที่สวมถงุขยะไว้ เมื่อก่อน

มันมักเต็มจนล้นกว่ำจะถูกถอดเอำไปทิ้ง แต่นี่กลับสะอำดโล่งว่ำง... 

ไร้ร่องรอย เอกสำรที่ผ่ำนตำเมื่อวำนนี้ถูกท�ำให้หำยสำบสูญไปแล้ว 

น้อยหน่ำขมวดคิ้วตริตรองก่อนคว้ำโน้ตบุ๊กมำเปิดเซิร์ชเอนจิน

ยอดนยิมขึ้นมำ ค้นหำข้อมูลบำงอย่ำงอยู่สองสำมหน้ำต่ำง ก่อนต้อง

ขมวดคิ้วเป็นปมกว่ำเดมิเมื่อพบเงื่อนง�ำลกึลบั

ครำวนี้ลกึลบัของจรงิ ฟันเฟิร์ม!

ในอนิเทอร์เนต็มขีอ้มลูมำกมำยเกี่ยวกบัตระกูลอรรคนยีพ์ทิกัษ์ 

ซึ่งเป็นตระกูลใหญ่สืบเชื้อสำยมำยำวนำน สำแหรกของตระกูลแตก

แขนงไปเป็นสบิๆ สำย และที่น่ำประหลำดใจคอื ไม่มข้ีอมลูของหมอนั่น

เท่ำไรนัก นอกจำกค�ำอธิบำยง่ำยๆ สั้นๆ ถึงควำมสัมพันธ์ของบิดำ 

มำรดำ เธออ่ำนเจอว่ำเขำเป็นลูกคนโตที่มีน้องชำยอีกคนหนึ่งคือ 

อำคเนย์ อรรคนย์ีพทิกัษ์ น้องชำยที่กลำยเป็นผู้น�ำตระกลูคนปัจจบุนั...

แล้วข้อมูลของหมอนั่นหำยไปไหน

ในอินเทอร์เน็ตมีแต่ข้อมูลของอำคเนย์ซึ่งก็ไม่ได้มำก เพรำะดู

เหมือนมหำเศรษฐีติดอันดับประเทศตระกูลนี้จะเป็นพวกเก็บตัวพอ

สมควร 

แต่เกบ็ตวัยงัไง...กไ็ม่ควรไร้ข้อมูลขนำดนี้ปะ
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ข้อมูลทกุอย่ำงของ อคัน ีอรรคนยี์พทิกัษ์ ดูเหมอืนสูญหำยไป

อย่ำงมเีงื่อนง�ำ รวมถงึกระดำษที่ไอ้เก่งพรนิต์มำให้เมื่อวำนนี้ด้วย ยงั

ดีหรอกที่เธอเป็นคนควำมจ�ำดี น้อยหน่ำคว้ำกระดำษและปำกกำขึ้น

มำก่อนหลบัตำนิ่วหน้ำ ทบทวนควำมจ�ำอยู่ครู่หนึ่ง ก่อนจดที่อยู่หนึ่ง

ลงไปในนั้น เป็นที่อยู่จำกควำมทรงจ�ำเลอืนรำงจำกกำรเหน็เพยีงครั้ง

เดยีว 

ที่อยู่นั้น...ไม่รู้ไอ้เก่งมันไปหำมำจำกไหน จริงหรือยกเมฆก็ยัง 

ไม่แน่ใจ แต่ที่แน่ๆ คอืเธอพบัแผ่นกระดำษนั้นแล้วหำที่เกบ็ที่ไม่น่ำจะ

หำยง่ำยๆ ก่อนมองนำฬิกำ เตอืนตวัเองว่ำได้เวลำ ‘ท�ำงำน’ แล้ว

งำนอย่ำงหนึ่งของน้อยหน่ำคือ กำรเดินออกไปเคำะห้องข้ำงๆ 

ชวนพดูคยุอะไรนดิหน่อยเมื่อเหน็ว่ำเขำยงัโต้ตอบดกีไ็ม่ยดืเยื้อนำนนกั 

ก่อนจะไปเคำะห้องถดัไป แวะจนครบทกุห้อง ไม่เว้นแม้แต่ห้องลงุหำญ

เจ้ำของเสยีงนกหวดีตอนตหี้ำครึ่งนั่น 

ข้อตกลงหนึ่งในกำรมำอยูท่ี่นี่ของเธอ คอืกำรต้องช่วยพี่ปืนดแูล

อดีตทหำรป่วยเหล่ำนี้ อำกำร PTSD ของหลำยคนนั้นค่อนข้ำงหนัก 

ฝันร้ำย นอนไม่หลบั กลวัเสยีงดงั กลวัผู้คน และอกีสำรพดัอำกำรที่

เธอต้องเจอ มนัยิ่งท�ำให้ทศันคตติ่อทหำรของเธอตดิลบเข้ำไปใหญ่

“เออ มีใครเห็นไอ้เก่งบ้ำงไหมอะ” หญิงสำวได้โอกำสถำมหำ

จำกคนที่น่ำจะอยู่บ้ำนตลอด

“เหน็ มนัมำเปิดห้องท�ำควำมสะอำดให้ทกุวนัเลยนี่นำ” พี่วเิชยีร

ตอบ เขำเป็นทหำรปลดประจ�ำกำรที่ขำขำดจำกเหตรุะเบดิจนออกไป

หำงำนท�ำข้ำงนอกไม่ได้ ต้องหำงำนเลก็ๆ น้อยๆ มำนั่งท�ำอยู่ที่ห้อง 

“แต่น้อยหน่ำไม่เหน็มนัเลยนะ ไม่รู้มนัหำยหวัไปไหน” หญงิสำว

บ่นพมึพ�ำท่ำมกลำงสำยตำที่มองมำอย่ำงมนียัประหลำดของเพื่อนร่วม

หอ

“คณุน้อยหน่ำก.็..เพลำๆ มอืลงบ้ำง อย่ำกระทบืมนัหนกัมอืนกั
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เลย” 

“แหม...พี่เชียรก็พูดไป ท�ำยังกะน้อยหน่ำไปซ้อมมันเจ็บหนัก

อย่ำงนั้นแหละ”

คูส่นทนำซึ่งเป็นคนพดูน้อยเกบ็ง�ำควำมรู้สกึอยูแ่ล้วส่ำยหวันดิๆ 

ไม่พูดต่อ ขณะที่ลงุหำญเอ่ยทะลกุลำงปล้อง

“กระทบืมนัแล้วจะเสยีหำยตรงไหนกนั ลูกผู้ชำยทนมอืทนเท้ำ

ไม่ได้จะไปรบได้ยงัไง”

“แต่นี่มนักน่็วมไป...” ถ้อยค�ำงมึง�ำนั้นดงัอยูใ่นคอของวเิชยีรจน

ไม่มใีครได้ยนิ

หลงัจำกได้รบัค�ำยนืยนัแล้วว่ำเก่งยงัมชีวีติอยู ่และยงัป้วนเป้ียน

อยูแ่ถวนี้ หญงิสำวกว็ำงใจได้เปลำะหนึ่งว่ำลูกไล่ที่เป็นที่รองมอืรองเท้ำ

เธอไม่ได้เป็นอะไรร้ำยแรง แม้จะปำกร้ำยด่ำทอกันอย่ำงไร้เหตุผลไป

บ้ำง ซ้อมกนัหนกัมอืไปบ้ำง แต่หญงิสำวกน็บัว่ำเป็นคนที่รกัพวกพ้อง

และลูกน้องอยู่พอควร 

ในเมื่อเจ้ำลกูน้องไม่ยอมเสนอหน้ำมำให้ถำมไถ่ เหน็ท.ี..คดิแล้ว

รมิฝีปำกของหญงิสำวกเ็บ้นดิๆ อยูใ่นท่ำใช้ควำมคดิหนกั ก่อนจะกลบั

เข้ำไปในห้อง จำกนั้นเปิดโน้ตบุ๊กเสำะหำร้ำนค้ำที่ขำยของบำงอย่ำง 

ของบำงอย่ำงที่ท�ำให้เธอติดใจจนต้องหำข้อมูลต่อจนลืมเวลำไปเลย 

มำรู้สกึตวัอกีทเีพรำะเสยีงโทรศพัท์ดงัระรวั 

น้อยหน่ำมองเวลำที่สำยโทร. เข้ำมำด้วยสำยตำสงสัย ไอ้เก่ง

มนัจะโทร. เข้ำมำท�ำไมตอนเที่ยงคนืสำมนำที

‘หรอื หรอื...มนัมเีรื่อง!?’

“ฮลัโหล เก่ง มอีะไร” หญงิสำวรบัสำยด้วยน�้ำเสยีงร้อนรน ยิ่ง

อีกฝ่ำยนิ่งเงียบไป เธอยิ่งรู้สึกไม่ชอบมำพำกลไปกันใหญ่ “ฮัลโหล...

เก่ง ไอ้เก่ง บอกมำเป็นอะไร” ท้ำยเสียงของหญิงสำวดุดันอย่ำงคน

พร้อมจะไปลยุทกุที่ที่ลูกน้องก�ำลงัเดอืดร้อน
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“...คุณน้อยหน่ำ...ดึกแล้ว นอนได้แล้ว” เสียงของเก่งอึกอัก

เหมือนโดนใครสักคนบังคับให้พูด ก่อนวำงสำยไปแบบคนฟังยังต้อง

งง เพรำะจบัต้นชนปลำยแทบไม่ถูก

ดกึแล้ว นอนได้แล้ว...

คอืไรวะ!?

หญงิสำวกดโทร. กลบัไปเบอร์เดมิที่โทร. มำเพื่อพบว่ำ...มนัปิด

เครื่องไปแล้ว

ไอ้เก่ง! อะไรของเอง็งง

หญงิสำวแทบยกมอืขึ้นเกำหวั แต่ข้อควำมจำกไอ้เก่งกท็�ำให้เธอ

รู้สึกตัวขึ้นมำแหละว่ำง่วงน่ำดูแล้วเหมือนกัน เพรำะเมื่อคืนนี้ก็แทบ 

ไม่ได้นอน

เออ! นอนกไ็ด้วะ!
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3

ของเล่นใหม่ท�าเอาน้อยหน่าติดหนึบ

โลกสมัยนี้เปลี่ยนไวจริงๆ อะไรๆ ก็มำอยู ่ในโทรศัพท์และ

คอมพิวเตอร์หมดแล้ว ขนำดกำรวำงกับดักและจับตำดูใครสักคนยัง

มำอยู่บนหน้ำจอคอมพวิเตอร์ได้แล้วเลย

หญงิสำวคดิอย่ำงครึ้มอกครึ้มใจขณะจบิกำแฟทรอีนิวนัรสชำติ

ไม่ได้เรื่องไปด้วย พลำงจินตนำกำรว่ำมันคือกำแฟหอมกรุ่นกลิ่น 

อโรมำรำคำแสนแพงที่แรงเกนิสถำนภำพกระเป๋ำตงัค์ในตอนนี้ พร้อม

กับอำฆำตในใจไปด้วยว่ำ อย่ำให้มีเงินหน่อยนะ...แม่จะซื้อเครื่องท�ำ

กำแฟเอสเพรสโซมำตั้งชงจบิทั้งวนัเลยคอยดู!

หญงิสำวซุ่มรออยู่สองวนักว่ำ ‘เหยื่อ’ จะยอมมำตดิกบั กล้อง

วงจรปิดที่ซื้อมำแอบติดเอำไว้ตรงหน้ำประตูก�ำลังฉำยภำพขึ้นจอ

คอมพวิเตอร์ที่ต่อพ่วงสญัญำณเอำไว้ เป็นภำพร่ำงคุ้นตำของชำยคน

หนึ่งที่ท�ำลับๆ ล่อๆ อยู่หน้ำประตูห้องพักของเธอ หมอนั่นล่อกแล่ก

เหลยีวซ้ำยแลขวำดจุกลวัใครมำเจอขณะล้วงกญุแจมำเตรยีมไขประตู

เข้ำมำท�ำควำมสะอำดห้องให้เธอเหมอืนที่พี่วเิชยีรเคยเล่ำ

แต่...ท�ำไมมนัต้องเลอืกมำตอนเธอไม่อยู่ด้วย

แถมยงัท�ำตวัลกึลบัหลบๆ ซ่อนๆ อกี
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มนัไปท�ำอะไรไม่ดทีี่บอกใครไม่ได้มำหรอืไงกนั

หญงิสำวคดิขณะเดนิไปเปิดบำนประตูต้อนรบัมนัเสยีเอง

เก่งสะดุ้งสุดตัวเมื่ออยู่ๆ บำนประตูตรงหน้ำก็เปิดผลัวะโดย

เจ้ำของห้องที่ยนืจงัก้ำอยูต่รงช่องประต ูหญงิสำวตะปบคอเสื้อของเขำ

ตอนหนัหลงัจะวิ่งหนไีว้อย่ำงทนัท่วงที

“จะหนีไปหนำย...ไอ้เก่ง” หญิงสำวถำมข�ำๆ ก่อนอำรมณ์

สนกุสนำนจะเลอืนไปเมื่อเก่งดิ้นรนด้วยเรี่ยวแรงที่น่ำตกใจรำวกบักำร

โดนเธอเจอเป็นเรื่องร้ำยแรง และเรี่ยวแรงของผูช้ำยที่ดิ้นรนอย่ำงเตม็ที่

นั้นกท็�ำเอำน้อยหน่ำแทบจบัไว้ไม่อยู่ 

หญิงสำวดึงทักษะกำรสยบศัตรูขั้นสูงมำใช้กับลูกน้อง โดยจับ

แขนของเขำไพล่หลงัก่อนกดร่ำงชำยหนุม่อดัตดิผนงั ยนัไว้ไม่ให้หนไีป

ไหนได้ แล้วถำมด้วยน�้ำเสยีงที่หมดรอยสนกุอย่ำงสิ้นเชงิ

“ไอ้เก่ง แกเป็นอะไร หนฉีนัท�ำไม”

“คะ...คณุน้อยหน่ำ ปละ...ปล่อยผมเถอะครบั ผมมธีรุะ ตะ...

ต้องไปแล้ว” เก่งละล�่ำละลกั

“ไปไหน แกมธีรุะที่ไหนอกีหำ? คณุพ่อไม่ได้ให้ภำรกจิแกมำเกำะ

ตดิฉนัหรอกเรอะ แล้วนี่แกหำยไปไหนมำตั้งหลำยวนั” หญงิสำวหมนุ

ตวัลูกน้องคนสนทิให้หนัมำเผชญิหน้ำก่อนเธอจะตะลงึไป

“เก่ง...หน้ำแกไปโดนอะไรมำ” น้อยหน่ำถำมเสยีงแหบ ริ้วรอย

ควำมโกรธเต้นระริกในดวงตำเมื่อเห็นร่องรอยถูกท�ำร้ำยเป็นจ�้ำช�้ำ 

ด�ำเขยีวเตม็ดวงหน้ำลูกน้อง 

“ใครซ้อมแก?” ค�ำถำมที่เปี่ยมรังสีอันตรำยและน�้ำเสียงที่ส่อ

อำรมณ์เหมอืนอยำกอดัใครสกัคนให้จมดนิ ท�ำให้เก่งรบีส่ำยหวั

“ยะ...อย่ำไปยุ่งกบัเขำเลยครบั คณุน้อยหน่ำเอำนี่ไป...ผะ...ผม

ต้องไปแล้ว” เก่งยดักระดำษแผ่นหนึ่งใส่มอืหญงิสำว ก่อนอำศยัทเีผลอ

สลดัหลดุจำกกำรจบักมุของน้อยหน่ำ ชำยหนุ่มวิ่งหนไีปอย่ำงรวดเรว็
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จนหญงิสำวคว้ำไว้ไม่ทนั

“โว้ย!!!”

แม่ง! หนยีงักะโดนผวีิ่งไล่!

คนโมโหไม่มทีี่ระบำยจ�ำต้องกลบัเข้ำห้องพกั ปิดประตขูงัตวัเอง

ไว้อย่ำงหงดุหงดิ

‘ไอ้เก่งนะไอ้เก่ง อมพะน�ำดนีกั’ หญงิสำวคดิอย่ำงหวัเสยีพลำง

มองกระดำษยบัยู่ยี่ในมอืที่แทบขย�ำเป็นก้อนกลมอยู่แล้ว

กระดำษที่...ครำวนี้เป็นเศษกระดำษสีขำวทั่วไป มันมีรอย

เลอะเทอะอยู่นดิหน่อย ลำยมอืหวดัๆ ยงัเป็นลำยมอืเดมิ ครำวนี้มนั

เขยีนมำแต่ชื่อหนงัสอืที่เมื่อหญงิสำวเข้ำไปเซร์ิชหำกพ็บว่ำเป็นหนงัสอื

จ�ำพวกเศรษฐศำสตร์ทั่วไป กำรบรหิำรธรุกจิเบื้องต้น และต�ำรำธรุกจิ

สตำร์ตอปั

ตำคมวำวสดี�ำสนทิหรี่ลงขณะสหีน้ำแผ่รงัสอีนัตรำย ยำมหญงิ

สำวตคีวำมสิ่งที่เจ้ำของกระดำษน้อยๆ ส่งสำรมำถงึเธอ

เหมอืนหมอนั่นฝำกข้อควำมมำบอกว่ำ...

‘อ่ำนหนงัสอืเยอะๆ นะอหีนู...จะได้ฉลำด’ ไม่มผีดิ!

มอืเลก็ก�ำแน่น จนกระดำษในมอืแทบแหลก

ไอ้!

ไอ้คนเฮงซวยนั่นฝำกข้อควำมมำว่ำเธอ ‘โง่’ งั้นเรอะ!?

ตั้งแต่เกดิจนโต น้อยหน่ำท�ำคะแนนสอบได้อนัดบัต้นๆ ของห้อง

มำตลอด เกรดเฉลี่ยกห็่ำงไกลจำกค�ำว่ำ ‘โง่’ ลบิลบั หญงิสำวไม่เคย

เปิดโอกำสให้ใครได้ใช้ค�ำนี้กับเธอมำก่อน แม้แต่ไอ้พี่ๆ วำยร้ำยที่ถ้ำ

ลองท�ำอะไรพลำดสักอย่ำงเป็นต้องโดนถำกถำงและเก็บมำล้อเลียน

ไม่รู้จกัจบสิ้น...เพรำะมพีี่อย่ำงนั้นไง เธอถงึต้องพยำยำมกว่ำคนทั่วไป 

ท�ำอะไรไม่ผดิพลำด เพื่อไม่ให้ใคร หน้ำไหนมำว่ำได้

...แล้วนี่...หมอนั่นเป็นใคร บงัอำจมำว่ำเธอ...โง่!
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แม่งเอ๊ย!

คนเดือดปุดๆ ลุกพรวดขึ้น แต่ไม่ได้ออกแรงละลำยควำม

หงดุหงดิเหมอืนทกุครั้ง ครำวนี้ควำมคกุรุน่ในดวงตำวำววบัรนุแรงกว่ำ

ควำมโกรธทั่วไปอยู่หลำยขมุ

ร่ำงบำงเดนิกลบัไปกลบัมำในส่วนครวัแคบๆ นั้นพลำงใช้ควำม

คดิเกี่ยวกบัเหตกุำรณ์ไม่ชอบมำพำกลที่เกดิขึ้น

ไอ้เก่งหำยไป...น่ำจะเป็นสปัดำห์ หลบหน้ำหลบตำ ไม่กล้ำมำ

เจอเธอด้วยใบหน้ำฟกช�้ำด�ำเขยีว

ไม่ต้องสงสยัเลย มนัไปโดนใครสกัคนอดัมำ...ใครกนัที่ซ้อมมนั

ได้ขนำดนั้น

ถงึเก่งจะเหมอืนเป็นลกูไล่ให้เธอซ้อมเล่นเป็นประจ�ำ แต่แท้จรงิ

แล้วก็มีควำมสำมำรถไม่ผิดกับทหำรคนหนึ่ง กำรฝึกโหดๆ ก็ผ่ำนมำ

แทบจะเท่ำกบัที่เธอฝึกเสยีด้วยซ�้ำ เหน็เหยำะแหยะแบบนั้นกจ็รงิ แต่

ถ้ำสู้กบัคนทั่วไปแบบตวัต่อตวั เก่งกส็ยบศตัรทูี่เป็นผูช้ำยตวัโตๆ ได้ใน

ไม่กี่นำท ีหรอืหำกโดนรมุเธอกย็ิ่งมั่นใจว่ำ มนัต้องเอำตวัรอดได้สบำย...

ถ้ำเป็นในระดบัโดนแก๊งจิ๊กโก๋รมุย�ำนะ

ดวงตำด�ำจัดของหญิงสำวหรี่ลง มีประกำยอันตรำยวำววับใน

ดวงตำ

คนที่ซ้อมมนัจนน่วมขนำดนั้นได้ต้องไม่ธรรมดำ

หมอนั่นเป็นใคร!?

ใครที่ท�ำให้คนเอำตวัรอดเก่งแบบมนักลวัลนลำนได้

แถม...มนัไม่กล้ำฟ้องอกีต่ำงหำก

ธรรมดำแล้วเก่งมนัขี้ฟ้องจะตำย คณุพ่อถงึได้ให้มนัมำสอดแนม

เธอไง เพรำะมนัเกบ็รำยละเอยีดไปรำยงำนได้ทกุเมด็ แอบอ้ำงบำรมี

คณุพ่อเพื่อเอำตวัรอดกเ็ก่งเป็นที่หนึ่ง แต่ครำวนี้มนักลบัปิดปำกเงยีบ

ผดิวสิยัจรงิๆ
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‘แถม...’ คิดแล้วตำคมวำววับของหญิงสำวก็กวำดมองไปทั่ว

ห้องพกั ที่เธอท�ำควำมสะอำดเองมำโดยตลอด กำรเป็นลกูนำยพลแบบ

พ่อเธอใช่ว่ำจะท�ำให้สบำยกว่ำคนอื่น แม้ว่ำฐำนะทำงบ้ำนคุณแม่จะ

ร�่ำรวยแค่ไหนกต็ำม แต่คณุพ่อกฝ็ึกวนิยัเธออย่ำงเข้มงวด ฝึกให้ดูแล

ตวัเองต่ำงๆ นำนำ ไม่ยอมให้เธอไปชี้นิ้วสั่งใคร

‘ก่อนจะชี้นิ้วสั่งใคร ลูกต้องชี้นิ้วสั่งตวัเองให้เป็นก่อน’ น�้ำเสยีง

เหี้ยมๆ ทรงอ�ำนำจของคุณพ่อดังขึ้นในหัวยำมนึกถึงควำมทรงจ�ำนั้น 

‘ท�ำเองให้เป็น เวลำคนอื่นท�ำผิดจะได้บอกเขำได้เต็มปำก ถ้ำลูกท�ำ 

ไม่เป็นเวลำเหน็ลูกน้องท�ำผดิจะท�ำยงัไง’

‘ง่ำยจะตำย กส็ั่งให้มนัท�ำใหม่จนกว่ำจะถูกเซ่!’ เสยีงเถยีงนั้น

ดงัอยูเ่พยีงในใจ เพรำะหำกพดูออกไป ถ้ำไม่โดนวิ่งรอบสนำมยี่สบิรอบ

ก็อำจได้โดนดันพื้นสักร้อยหรือสองร้อยทีเป็นอย่ำงต�่ำ ตอนนั้นหญิง

สำวจงึได้แต่รบัค�ำเบำๆ โดยไร้ข้อโต้แย้งใดๆ

แถมคุณแม่ซึ่งเป็นคุณหนูมำจำกตระกูลใหญ่แท้ๆ ก็ยังพลอย

คล้อยตำมในเรื่องนี้อีกต่ำงหำก เธอจึงถูกฝึกให้ท�ำควำมสะอำดห้อง

ตวัเอง ซกัผ้ำเอง ล้ำงจำน ท�ำควำมสะอำดบ้ำน และไม่ใช่แค่ต้องท�ำ

เป็นนะ แต่ต้องท�ำให้ดดี้วย

‘คนใช้บ้ำนนี้มันจะชี้นิ้วสั่งเจ้ำนำยกันได้ทุกคนอยู่แล้วมั้ย’ ป้ำ

พศิ ป้ำแม่บ้ำนซึ่งเป็นพี่เลี้ยงคนสนทิของคณุแม่และตดิสอยห้อยตำม

กนัมำตั้งแต่บ้ำนเดมิ แทบจะตะโกนออกมำด้วยควำมอดัอั้น แต่กไ็ม่

อำจขดัขนืทั้งคณุพ่อและคณุแม่ได้ จ�ำต้องปล่อยให้คณุหนถูกูเคี่ยวกร�ำ

ด้วยคอร์สช่วยเหลอืตวัเอง ห้ำมชี้นิ้วสั่งใครมำตั้งแต่เดก็

นิสัยที่ถูกฝึกมำท�ำให้น้อยหน่ำดูแลที่พักตัวเองได้ โดยไม่เคย

ต้องพึ่งแม่บ้ำนหรอืเที่ยวใช้ใครให้ท�ำให้

ที่จริง...ออกจะภูมิใจอยู่หน่อยๆ เสียด้วยซ�้ำไป เพรำะเมื่อเข้ำ

เรียนในมหำวิทยำลัย เธอท�ำเป็นทุกอย่ำงขณะเพื่อนรุ่นรำวครำว
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เดยีวกนัหลำยคนที่ทำงบ้ำนไม่เคยฝึกฝนเรื่องนี้ให้กลบัท�ำไม่เป็น บำง

คนถงึขนำดแค่ฉกีซองกำแฟทรอีนิวนัชงกนิเองยงัท�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำไป!

เก่งก็รู้และไม่เคยช่วยดูแลตรงนี้ให้เธอ ห้องมันเองก็รกจะตำย

ประสำชำยโฉดเอ๊ยโสด! มันยังไม่สนใจจะท�ำ ปล่อยรกเป็นรังหนู

อย่ำงไรกอ็ย่ำงนั้น

แล้วท�ำไมอยู่ๆ มันถึงต้องมำเที่ยววุ่นวำยท�ำควำมสะอำดห้อง

ให้เธอ

หญงิสำวหรี่ตำอย่ำงใช้ควำมคดิก่อนจะมองกระดำษในมอื เธอ

ถอืว่ำมนัเป็นค�ำปรำมำสที่ถกูฝำกมำ แล้วดวงตำกลมโตกเ็บกิโพลงเมื่อ

ตคีวำมบำงอย่ำงได้

หมอนั่น!...ต้องเป็นหมอนั่นที่ใช้ไอ้เก่งมำท�ำควำมสะอำดห้องให้

เธอ!

‘เพรำะ...’ น้อยหน่ำคดิพลำงกดัฟันกรอด โมโหจนเส้นเลอืดแทบ

ปูดนูนขึ้นขมบัเมื่อตคีวำมได้อกีอย่ำง

หมอนั่น...ฝำกไอ้เก่งมำบอกว่ำเธอท�ำควำมสะอำดไม่ได้เรื่อง!

หนอ็ย...ว่ำฉนัโง่ไม่พอ นี่ยงัว่ำฉนัเป็นคนซกมกอกีงั้นเหรอ!?

ไอ้...ไอ้...ฮึ่ม!

 

เก่งเสียวสันหลังวาบจนต้องเหลียวมองไปรอบๆ อย่าง

หวำดระแวง รู้สึกรำวกับเจ้ำนำยสำวจะโผล่ออกมำจัดกำรเขำได ้

ทกุเมื่อ ทั้งๆ ที่หนมีำไกลจนมั่นใจว่ำหญงิสำวจะตำมไม่ทนัแล้วแน่ๆ 

แถม...

ชำยหนุ่มเงยหน้ำกวำดตำมองไปรำยรอบตัว ตรงนี้เป็นสวน

กว้ำงใหญ่ เต็มไปด้วยต้นไม้สูงชะลูดที่น่ำจะมีอำยุหลำยสิบถึงหลำย

ร้อยปี ทำงเลก็ๆ ของสวนวกวนจนใครที่เผลอหลดุเข้ำมำจะเหมอืนถกู

ขงัอยู่ในเขำวงกต ที่มกีบัดกัมำกมำยรออยู่ตำมเส้นทำง เอำไว้จดักำร
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ผู้บกุรกุ

‘แต่นั่นยังไม่อันตรำยเท่ำ...’ เก่งกวำดตำไปรอบๆ อีกทีก่อน

สะดุ้งสุดตัวเมื่อสบดวงตำคมวำวคู่หนึ่งซึ่งไม่รู ้ว่ำมำอยู่ตรงนี้ตั้งแต่

เมื่อไร หรอือำจอยู่มำนำนแล้วกไ็ด้ คนคนนี้ถนดัในกำรล่องหน ท�ำตวั

เหมอืนภูตผปีิศำจ เป็นภูตพรำยที่สงิอยู่ตำมต้นไม้ในสวนปิศำจนี้

สวน...ที่ให้ควำมรู้สึกเหมือนมีสำยตำมำกมำยคอยมองตำม

ตลอดเวลำ

“แกดูเหนื่อยๆ นะ แค่ไปท�ำควำมสะอำดห้องเลก็ๆ ห้องเดยีว

มนัเหนื่อยขนำดนี้เลยเหรอ”

เสียงถำมที่ดังจำกด้ำนหลังท�ำเอำเก่งต้องสะดุ้ง เพรำะเมื่อกี้ 

คนพูดยงัเหมอืนอยูด้่ำนหน้ำ ใต้ร่มเงำไม้มดืๆ ที่ยิ่งช่วยอ�ำพรำงร่ำงสงู

ใหญ่มหมึำให้เหมอืนเป็นปีศำจเงำด�ำ แต่พรบิตำที่เขำเผลอคดิเรื่องอื่น 

ร่ำงนั้นพลันหำยจำกเงำใต้ต้นไม้ที่ยืนพิงอยู่มำส่งเสียงถำมจำกด้ำน

หลงัเขำได้อย่ำงไรไม่รู้

เก่งเหงื่อออกท่วมตัว แต่ไม่กล้ำหันกลับไป เพรำะร่ำงสูงใหญ่

ด้ำนหลงัให้ควำมรู้สกึกดดนัเหมอืนเขำถูกปืนจ่อหลงัอยู่ตลอดเวลำ

“แถมยงั...กลบัมำเรว็มำก...” ค�ำถำมรำวกบัคนพูดตำมตดิเขำ

ไปทกุที่ท�ำให้เก่งแทบร้องไห้ 

“ยะ...ยงัไม่ได้ท�ำครบั คณุน้อยหน่ำเจอผม...” 

“เจอ? แกซ่อนตวัยงัไงให้เขำเจอ” เสยีงดดุนัใกล้เข้ำมำจนเขำ

สะดุ้ง เก่งเหงื่อแตกเป็นน�้ำขณะอธบิำยเสยีงละล�่ำละลกั

“ผม...ผมระวงัตวัแล้ว ระวงัสดุๆ ไปเลย แต่คณุน้อยหน่ำเหมอืน

รู้ว่ำผมมำ แถมยงัเปิดประตูออกมำพอดเีหมอืนรออยู่ก่อนเลย”

“หือ?” น�้ำเสียงประหลำดใจดังขึ้นก่อนเงียบไป แล้วอีกฝ่ำยก็

คุย...กับตัวเอง “รอไปก่อน งำนนั่นเอำไว้ทีหลัง เอำที่ฉันสั่งล�ำดับสี่

สลบัขึ้นมำแทน” 
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จริงๆ เก่งก็รู้หรอกว่ำ คนที่เหมือนคุยกับตัวเองมีสมอลทอล์ก

เสยีบห ูแต่ไม่ใช่สมอลทอล์กทั่วไป ชำยหนุม่ใช้มนัสื่อสำรกบัใครบำงคน

หรอืหลำยคนจำกที่ไหนสกัแห่งอยู่ตลอดเวลำ

“เขำรอแกอยู่ แถมรู้ว่ำแกมำอกีต่ำงหำก” เจ้ำของเสยีงห้ำวกลบั

มำเข้ำค�ำถำมเดมิ ครำวนี้ควำมกดดนัลดลงแล้วจำงไปจนเก่งแทบจะ

ถอนใจ แต่แล้วกต็้องสะดุ้งสดุตวัเมื่อมอืใหญ่ๆ หนกัๆ ตบพลั่กลงบน

ไหล่ ตรงึเขำไว้ด้วยแรงบบีที่ไหล่เกอืบจะทรดุก่อนคำดคั้นว่ำ

“แล้ว...แกบอกอะไรเขำไปบ้ำง”

“มะ...ไม่ได้บอกอะไรเลยครับ ผะ...ผมยัดกระดำษใส่มือคุณ

น้อยหน่ำแล้ววิ่งหนมีำเลย จรงิๆ นะ ยะ...อย่ำท�ำอะไรผมเลยนะ ปละ...

ปล่อยผมไปเหอะ ผมจะไม่เอำเรื่องของคุณไปบอกใครหรอก จะ

หบุปำกให้สนทิเลย”

“คนที่หบุปำกได้สนทิจรงิคอืคนที่ตำยแล้ว...อยำกไหมล่ะ”

ค�ำถำมด้วยน�้ำเสียงทีเล่นทีจริงกลั้วเสียงหัวเรำะเลือดเย็นนั้น

ท�ำเอำเก่งขำสั่นพั่บๆ รบีส่ำยหน้ำไปมำรวัเรว็ ก่อนสะดุ้งเฮอืกเมื่อมอื

ใหญ่โฉบมำเหมอืนตบหวัเขำเบำๆ กึ่งล้อเล่นกึ่งเอำจรงิ ก่อนเสยีง ‘พดู

คนเดยีว’ จะห่ำงออกไป

เมื่อทกุสิ่งทกุอย่ำงตกอยูใ่นควำมเงยีบอกีครั้ง เก่งกแ็ทบทรดุลง

กองกบัพื้น มคีวำมรู้สกึว่ำ ‘รอดตำย’ มำได้อกีครั้ง

ชำยหนุ่มบอกกบัตวัเองว่ำ...ไม่น่ำเลย

ในวันนั้นเขำไม่น่ำท�ำตำมค�ำสั่งคุณน้อยหน่ำ เดินตำมผู้ชำย

เนริ์ดๆ ร่ำงมหมึำนี่มำเลยจรงิๆ

เขำมั่นใจทกัษะ ‘สะกดรอย’ ของตวัเองมำกเกนิไป จนเชื่อว่ำ

เป้ำหมำย ‘หมูๆ’ ไม่มทีำงรู้ตวัได้

ที่จรงิเขำตำมผูช้ำยคนนี้มำแค่ฆ่ำเวลำเล่น ควำมเบื่อหน่ำยและ

ร�ำคำญควำมเรื่องมำกเหวี่ยงวนีของเจ้ำนำยอยูไ่ม่น้อยท�ำให้เขำอยำก



36  Night to need you too  คืนปรารถนา วิวาห์วายร้าย

หำอะไรท�ำ หรอือกีนยัคอื...แอบอู ้โดยซุม่ดอูยูป่ระมำณชั่วโมงหนึ่งกว่ำ

ที่ ‘ครูข้ำงถนน’ คนนั้นจะเลกิสอน แล้วหมนุตวัเดนิดุ่มหำยเข้ำไปใน

สวนกว้ำง 

เก่งเริ่มตำมไป โดยไม่รู้เลยว่ำก�ำลงัจะเจอกบัอะไร

ตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่รู้ที่คนสะกดรอยถูกเป้ำหมำยพำเดินพ้นจำก

อำณำเขตของสวนสำธำรณะ เพรำะพวกเขำยงัอยูใ่นสวน ซึ่งจรงิๆ ควร

เรยีกมนัเป็นป่ำเสยีด้วยซ�้ำ มนัหนำแน่นด้วยต้นไม้ใบหนำซึ่งบดบงัแสง

สว่ำงจนรอบตวัมดืสลวั ไม่มไีฟถนนให้แสง ดว่ีำเขำเคยฝึกพวกยทุธวธิี

ในป่ำมำบ้ำงจงึเดนิแกะรอยในป่ำมดืๆ ได้อย่ำงไม่ล�ำบำกนกั

ควำมมั่นใจแบบผิดๆ ครั้งนั้นเปลี่ยนชีวิตเขำไปตลอดกำลเลย 

ทเีดยีว

ชำยหนุม่เพิ่งรูส้กึตวัเมื่อ ‘เป้ำหมำย’ หลดุรอดสำยตำ ท�ำให้เขำ

เหลยีวมองดูรำยรอบตวัและเริ่มรบัรู้ถงึควำมผดิปกตนิั้น รอบด้ำนนั้น

เงยีบสนทิผดิสงัเกต ในป่ำมดืๆ กเ็หมอืนมดีวงตำเป็นสบิๆ คู่คอยจ้อง

มองอยู่

รู้สกึเหมอืน...ตกอยู่ในกบัดกั!

มีเสียงเคลื่อนไหวจำกทำงด้ำนหลัง เมื่อเขำหมุนตัวกลับไป 

ทกุสิ่งกด็บัวูบลง

...

ไม่รู้ว่ำเวลำผ่ำนไปนำนแค่ไหน กว่ำเขำจะรู้สึกตัวด้วยอำกำร

ปวดหัวที่คุ้นเคย...เหมือนที่เคยถูกน็อกโดยครูฝึกยอดฝีมือจนสลบ

เหมือดข้ำมวัน แต่อำกำรปวดหัวแทบระเบิดนั้นกลับกลำยเป็นควำม

เบำสบำยไปเลยถ้ำเทยีบกบัสิ่งที่เขำได้เจอหลงัจำกฟื้นขึ้นมำแล้ว

มนัคอืนรกที่เหมอืนกำลเวลำไม่ผ่ำนไปแม้สกัวนิำทเีดยีว เขำถกู

จับมัดมือมัดเท้ำอยู่บนเก้ำอี้ด้วยเงื่อนแน่นหนำอย่ำงมืออำชีพที่ไม่มี

ทำงคลำยออกหรอืดิ้นหลดุได้เอง ชำยหนุม่ถกูถงุผ้ำคลมุหน้ำไว้ ตกอยู่
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ในควำมมดืของห้องอบัทบึที่ไหนสกัแห่ง และถกูทรมำนแทบทกุวธิด้ีวย

เทคนคิกำรทรมำนที่บ่งบอกให้รู้ว่ำ ผู้ที่จบัเขำมำนั้นเป็นมอือำชพีที่ถูก

ฝึกมำเพื่อกำรนี้

แต่...เขำไม่มอีะไรจะสำรภำพไง!

จะให้บอกได้อย่ำงไรว่ำ เขำสะกดรอยตำมค�ำสั่งไร้สำระของ

ลูกสำวนำยพลที่มีงำนอดิเรกเป็นนักสืบ ขืนพูดออกไป...ถ้ำไม่ถูกอัด 

จนตำย กรณเีลวร้ำยสดุพวกมนัอำจไปจบัคณุน้อยหน่ำมำทรมำนด้วย

อกีคน...

แม้จะไม่ได้เป็นคนดเีท่ำไร แต่ควำมซื่อสตัย์และภกัดต่ีอเจ้ำนำย

ที่ดูแลกันมำตั้งแต่เด็กจนสนิทสนมกันคล้ำยเพื่อนก็ท�ำให้ชำยหนุ่ม 

ไม่อำจหลดุชื่อเจ้ำนำยสำวออกมำให้เป็นอนัตรำยต่อตวัเธอได้

ในท่ำมกลำงควำมทรมำนอนัไร้ทำงออกนั้น อยู่ๆ หมอนั่นกเ็ริ่ม 

‘พูดกับตัวเอง’ แม้ไม่ได้ยินบทสนทนำจำกอีกฝั่ง และฝั่งทำงนี้ก็พูด

งมึง�ำอยูแ่ค่ในคอด้วยน�้ำเสยีงแปลกใจ ตกใจบ้ำงเป็นบำงครั้งบำงครำว 

แต่เก่งก็พอเดำได้ว่ำมีกำรรำยงำนอะไรบำงอย่ำง...อะไรบำงอย่ำงที่

ท�ำให้เจ้ำของมอืใหญ่แสนอ�ำมหติคู่นั้นรำมอืจำกเขำ

แต่หลังจำกนั้นนี่สิ...หลังจำกเสียงพูดคุยกับตัวเองจบลง มือ

ใหญ่ๆ หนกัๆ กก็ดลงบนหวัไหล่เขำ

“แกนี่ปำกแข็งใช้ได้นะ...” ค�ำชื่นชมนั้นไม่น่ำภำคภูมิใจสักนิด

เมื่อถกูเอ่ยด้วยน�้ำเสยีงเลอืดเยน็ ก่อนเขำจะต่อค�ำ “ปำกแขง็...อย่ำงกบั

ทหำรที่ผ่ำนกำรฝึกมำแล้วเลย” 

อำกำรสะดุ้งน้อยๆ ของเก่งท�ำให้เกิดเสียงหัวเรำะพึงพอใจใน 

ล�ำคออกีฝ่ำยเบำๆ ท�ำเอำเก่งเยน็สนัหลงัวำบและยิ่งเสยีวสนัหลงัเข้ำไป

ใหญ่กบัค�ำถำมถดัไป

“ตอบทซี ิท�ำไม...คนของนำยพลประกำศถงึต้องสะกดรอยตำม

ฉนั...นำยแกสั่งให้ตำมฉนัมำท�ำไมร”ึ
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“มะ...ไม่เกี่ยวกับท่ำนนำยพลนะครับ” เก่งร้อนตัว พูดเสียง 

ละล�่ำละลกั

“ถ้ำไม่เกี่ยวกบัท่ำนนำยพล...งั้นมนั...” ค�ำพดูนั้นชะงกัไปเพรำะ

เหมอืนคนพดูจะแบ่งสมำธไิปฟังอะไรบำงอย่ำง อะไรบำงอย่ำงที่น่ำจะ

เป็นค�ำรำยงำนนั้นท�ำให้เขำท�ำน�้ำเสยีงประหลำดใจยิ่งยวด ถงึขั้นหลดุ

อทุำนออกมำว่ำ

“จรงิด!ิ”

จำกนั้นเหมือนเขำยังฟังรำยงำนอยู่อีกชั่วพัก ก่อนจะเริ่มออก

เดนิกลบัไป ครำวนี้ด้วยฝีเท้ำที่ไร้ควำมมั่นใจผดิจำกที่เคย เดนิวนเวยีน

ไปมำเหมอืนคนคดิไม่ตก ดูสบัสนปนเปกนัไปหมด จนในที่สดุเก่งเป็น

ฝ่ำยทนไม่ไหวต้องตะโกนขึ้นมำ

“จะท�ำอะไรก็ท�ำสักอย่ำงสิโว้ย! เดินวนไปมำกดดันกันนี่มัน

เป็นกำรทรมำนหลกัสูตรไหนกนัวะ” 

ในที่สุดเสียงฝีเท้ำก็มำหยุดลงตรงหน้ำให้เขำเสียวสันหลังจน

ต้องกลั้นหำยใจเมื่อไม่รู้ว่ำ ครำวนี้อกีฝ่ำยจะมำไม้ไหนกนัแน่

“แก...อยู่กบัลูกสำวนำยพลงั้นเรอะ” ค�ำถำมด้วยเสยีงไร้ควำม

รู้สึกนั้นท�ำให้เก่งแทบสะดุ้ง ตระหนกกับสำยข่ำวของอีกฝ่ำยจนเหงื่อ

แตกพลั่ก เขำลนลำนจนต้องตะโกนออกไป

“กะ...แกอย่ำไปท�ำอะไรคณุน้อยหน่ำนะ คณุน้อยหน่ำไม่รู้เรื่อง

อะไรด้วย เขำแค่...คะ...แค่ แค่นสิยัซนๆ ขี้สงสยัเลยให้ฉนัตำมแกมำ

เฉยๆ อย่ำไปท�ำอะไรเขำเลยนะ”

“คณุน้อยหน่ำ...ให้แกตำมฉนัมำงั้นเรอะ” ครั้งนี้ค�ำถำมเตม็ไป

ด้วยควำมประหลำดใจยิ่งยวด

“ถะ...ถ้ำแกท�ำอะไรเขำ ท่ำนนำยพลไม่เอำแกไว้แน่ ถะ...ถ้ำแก

ปล่อยตัวฉันตอนนี้ ยัง...ยังพอแก้ไขได้นะ ฉันจะไม่เอำเรื่องนี้ไปพูด

ที่ไหนเลย จะ...จรงิๆ นะ” เก่งหลบัหหูลบัตำต่อรอง โดยไม่สนใจว่ำมนั
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ไม่สมเหตุสมผลสักนิดในกำรปล่อยตัวเขำไป แต่แล้วชำยหนุ่มก็ต้อง

เบกิตำกว้ำงเมื่อได้รบัค�ำตอบง่ำยๆ สั้นๆ

“กไ็ด้”

จงัหวะที่เขำมวัแต่ตกตะลงึ มอืใหญ่กต็บหนกัๆ ลงบนไหล่

“แต่มขี้อแม้...”

‘นั่นไงล่ะ...’ เก่งแทบร้องครวญครำง ของฟรไีม่มใีนโลก กำรถกู

ปล่อยตวัจำกคนอนัตรำยพรรค์นี้ไม่มทีำงได้มำง่ำยๆ ฟรีๆ  มนัต้องแลก

มำด้วยข้อเรยีกร้องที่อนัตรำย ยำกเยน็ และเตม็ไปด้วยกำรหกัหลงั...

แต่ค�ำสั่งหลังจำกนั้น...ท�ำให้เก่งต้องขมวดคิ้วนิ่วหน้ำ สีหน้ำ

เหมือนจะร้องไห้ขึ้นทุกที เมื่อพบว่ำค�ำสั่งนั้นไม่อ�ำมหิตเหมือนที่คำด

เดำไว้

แต่...แต่...มนั...
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4

ตู้จดหมายเต็มไปด้วยจดหมาย

...แน่นอนว่ำมนัเป็นตู้รบัจดหมำย มนักต็้องมจีดหมำยส!ิ

เพียงแต่...น้อยหน่ำมองมันอย่ำงประหลำดใจ มันเป็นตู้รับ

จดหมำยแบบมฝีำปิดด้ำนหน้ำ รูปทรงโค้งขนำดใหญ่ วำงอยู่บนเสำ

ต้นเดยีว

เธอคดิว่ำตวัเองเคยเหน็บ้ำนร้ำง หรอืตู้รบัจดหมำยหน้ำบ้ำนที่

ไม่มใีครอยู่หลำยๆ วนัมำกเ็ยอะนะ แต่ไม่มตีู้ไหนน่ำอศัจรรย์ใจเท่ำนี้

แล้ว

ตู้ใหญ่ๆ นั้นมีจดหมำยล้นทะลักออกมำจนกองพะเนินอยู่กับ 

พื้นหญ้ำเต็มไปหมด ใครดูก็รู ้ได ้ทันทีว ่ำไม่มีคนอยู ่บ ้ำนแหงๆ 

ตูจ้ดหมำยลกัษณะนี้เป็นเป้ำหมำยอย่ำงดขีองโจร เหมอืนเชญิชวนพวก

มิจฉำชีพให้บุกรุกเข้ำไปในบ้ำนที่เหมือนมีป้ำยปักไว้ว่ำ ‘ไม่มีใครอยู่

บ้ำนน้ำ เชญิเลยจ้ำ’

เพยีงแต่...ไหนวะ ‘บ้ำน’

นอกจำกตูจ้ดหมำยใหญ่ที่มเีลข ๖ ก�ำกบัไว้ รอบด้ำนคอืแนวป่ำ

โปร่งที่ลึกเข้ำไปดูจะทวีควำมรกทึบขึ้นเป็นล�ำดับ จนมองเห็นเพียง

ควำมหม่นทะมนึของป่ำที่ด้ำนในหนำทบึ
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หญงิสำวนั่งยองๆ โหย่งตวับนส้นเท้ำ หยบิจดหมำยที่หล่นบน

พื้นหญ้ำขึ้นมำดู ก่อนนิ่วหน้ำกับชื่อที่ปรำกฏบนนั้น สีหน้ำมีควำม

สับสนไตร่ตรองไม่ตก ขมวดคิ้วจนแทบชนกันกับชื่อเจ้ำของบ้ำนที่อยู่

บนนั้น มนัตรงกนักบัในรำยงำนของเก่งซึ่งเธอเคยคดิว่ำมนัยกเมฆขึ้น

มำหลอก 

แต่นี่...หมอนั่นมบี้ำนเลขที่เป็นของตวัเองจรงิๆ

อคัน ีอรรคนยี์พทิกัษ์

บลิค่ำน�้ำ ค่ำไฟ ค่ำโทรศพัท์ ค่ำอนิเทอร์เนต็ ค่ำสำธำรณูปโภค

แทบทกุชนดิที่ไม่ต�่ำกว่ำสองเดอืนนั่นบอกอะไร...

หญิงสำวพลิกดูยอดค่ำใช้จ่ำยพลำงค�ำนวณหลำยสิ่งหลำย

อย่ำงไปด้วย

ค่ำใช้จ่ำยพวกนี้บ่งบอกว่ำมบี้ำนอยู่จรงิ แม้ว่ำเจ้ำของบ้ำนอำจ

ไม่อยู่นำนเป็นเดือนๆ หรือสองเดือนเข้ำไปแล้ว แต่คนคนนั้นก็มี 

หลกัแหล่ง...

เธอส�ำรวจเพิ่มเตมิ นอกจำกบลิค้ำงจ่ำยที่น่ำจะโดนตดัน�้ำตดัไฟ

เสยีให้เขด็เหล่ำนั้นแล้ว ยงัมนีติยสำรภำษำองักฤษอกีเป็นสบิๆ หวั กำร

เป็นสมำชิกนิตยสำรเหล่ำนั้นยิ่งเน้นย�้ำถึงกำรมีตัวตนของเจ้ำบ้ำน

เข้ำไปใหญ่ นติยสำรส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกบัธรุกจิ กำรเงนิ สำรคด ี

มนีติยสำรผูใ้หญ่แนวเซก็ซี่ดมูๆ อกีสี่ห้ำหวั และที่ท�ำให้ดวงตำหญงิสำว

เป็นประกำยคอื นติยสำรปืน มดี อำวธุสงครำม ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น

หนงัสอืหำยำก ไม่มใีห้อ่ำนทั่วไป

เกือบ...เกือบเผลอตัวแกะออกมำดูเสียแล้ว ก่อนนึกขึ้นได้ว่ำ 

มนัไม่ใช่ตู้ไปรษณยี์ที่บ้ำนของตวัเอง และไม่ใช่จดหมำยของตวัเองอกี

ต่ำงหำก!

รมิฝีปำกอิ่มของหญงิสำวเบ้อย่ำงขดัใจ ก่อนรวบบรรดำบลิและ

นติยสำรที่กองอยู่บนพื้นขึ้นมำ ลงมอืยดัมนัใส่ในตู้ไปรษณยี์ แต่พวก
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มนักล็้นทะลกักลบัลงมำกองบนพื้นอยู่ดเีหมอืนไม่มอีะไรเกดิขึ้น

มคีนไม่อยู่บ้ำน?

...ไม่ส.ิ..มใีครบำงคนที่ควรหำคนมำดแูลบลิพวกนี้กบัตูไ้ปรษณย์ี

ของเขำเสยีมำกกว่ำ

ท�ำไมเขำไม่จ้ำงคนมำดแูลเรื่องพวกนี้ ฐำนะอย่ำงเขำจะจ้ำงคน

เป็นสบิเป็นร้อยคนมำใช้สอยยงัได้เลย...

ดูจำกค่ำใช้จ่ำยสำธำรณูปโภคแล้ว ‘บ้ำน’ ที่อยู่ลึกเข้ำไปใน 

ดงไม้หนำทบึนั้น...ต้องไม่ใช่หลงัเลก็ๆ แน่

หญิงสำวลุกขึ้นยืนมองตู้ไปรษณีย์ซึ่งอยู่บนสนำมหญ้ำที่ได้รับ

กำรตัดแต่งเป็นอย่ำงดีเหมือนสนำมหญ้ำกว้ำงๆ หน้ำบ้ำนหรูสักหลัง

หนึ่ง ผดิแต่...ส่วนที่ควรจะเป็นตวับ้ำนนั้นกลบัเป็นสวนป่ำเท่ำนั้น

มีทำงเดินโรยด้วยกรวดสีเงินเหมือนท�ำด้วยหินพิเศษที่สะท้อน

แสงแวววำวทอดยำวเป็นทำงคดเคี้ยวเข้ำไปในป่ำดุจเชิญชวน...หรือ

ล่อลวง?

นี่มนัโคตรไม่น่ำไว้ใจเลย คนสตดิีๆ  ที่ไหนเขำจะเข้ำไปกนั

เงื่อนง�ำของผู้ชำยลึกลับคนนั้นทั้งอันตรำย ทั้งมีปริศนำ และ

ทั้ง...รวยจนไม่น่ำจะไปตอแยด้วย

น้อยหน่ำกัดริมฝีปำกครุ่นคิด พยำยำมใช้สติไตร่ตรองเหตุผล

ทั้งหมดทั้งมวลเพื่อฉดุรั้งตวัเองไม่ให้ท�ำเรื่องผดิกฎหมำยมำกไปกว่ำนี้

กำรบุกรุกเข้ำไปในที่ส่วนบุคคล และท�ำให้มหำเศรษฐีตระกูล

ใหญ่ขนำดนั้นโกรธ ขนืคณุพ่อรู้เรื่องคงจบแบบศพไม่สวยแหงๆ 

หญงิสำวก�ำลงัจะตดัใจอยูแ่ล้ว พลนัดวงตำขี้สงสยักด็นัเหลอืบ

ไปเหน็อะไรบำงอย่ำง

บนทำงเดนิสเีงนินั้น...มพีระจนัทร์เจด็ค�่ำอยู่!
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ควันบุหรี่ลอยอ้อยอิ่งภายในห้องสลัวและเล็กแคบที่ยิ่งดู 

น่ำอึดอัดด้วยลังแข็งๆ สีเข้ม พวกมันวำงซ้อนกันบนชั้นเหล็กชิดผนัง 

สี่ด้ำน ยิ่งท�ำให้ห้องอบัแสงจนเหมอืนควำมมดืกลนืกนิทกุสิ่งทกุอย่ำง

ให้อยู่ในควำมเร้นลับที่ดูไม่ปลอดภัย แต่คนในห้องนั้นกลับเหมือน 

ไม่รู้สึกอะไร อำจเพรำะเขำคุ้นชินกับมันแล้ว หรือไม่อย่ำงนั้น...อำจ

เพรำะเขำเป็นคนที่แผ่รงัสอีนัตรำยและน่ำกลวัออกมำได้เข้มข้นยิ่งกว่ำ

ที่อยู่ในบรรยำกำศของห้องกเ็ป็นได้

ร่ำงนั้นนั่งเป็นเงำทะมนึอยู่บนอำร์มแชร์ตวัใหญ่ กแ็หงละ และ

ต้องเป็นอำร์มแชร์ตัวใหญ่มำกๆ เท่ำนั้นถึงจะรองรับร่ำงกำยอันใหญ่

โตของผู้ชำยคนนั้นได้ แม้จะอยู่ในเงำมดืที่กลบรำยละเอยีด กย็งัรู้สกึ

ได้ว่ำมนัเป็นอำร์มแชร์หรูรำคำแพง ซึ่งขดักบัลงัทั้งหลำยในห้องนี้เป็น

อย่ำงยิ่ง แม้บำงลงัจะเป็นโลหะหรอืวสัดแุขง็แรงและดแูพง แต่อกีไม่น้อย

ที่เป็นแค่ลังกระดำษและลังไม้ ซึ่งมีเครื่องหมำยอันตรำยและแทบ 

ทกุค�ำเตอืนแปะหรำไว้

ของมรีำคำอกีอย่ำงหนึ่งอยู่ในมอืของเขำ มนัเป็นชิ้นส่วนโลหะ

มันวำว ที่อีกหลำยชิ้นวำงอย่ำงเป็นระเบียบบนผืนผ้ำ ทั้งหมดถูก

ท�ำควำมสะอำดลงน�้ำมันอย่ำงดี แล้วมือใหญ่ก็ขยับผ่ำนอย่ำง

คล่องแคล่วดจุกำรพรมนิ้วบนคยี์เปียโนของนกัดนตร ีหรอืไม่อย่ำงนั้น

ก็เป็นมือนักมำยำกลถึงท�ำให้ชิ้นส่วนเหล่ำนั้นรวมกันเป็นปืนกระบอก

หนึ่ง

หลงัจำกขดัถอูกีชั่วพกั ปืนกระบอกนั้นกถ็กูเกบ็ไป มอืใหญ่ก�ำลงั

เอื้อมจะหยบิอำวธุโลหะชนดิเดยีวกนัอกีกระบอกหนึ่งบนชั้นใกล้ๆ เมื่อ

เสยีงที่คล้ำยจะ ‘ดงัในหวั’ หวดีขึ้น ใครสกัคนคงมเีรื่องด่วนจนรบีร้อน

เปิดไมโครโฟนเพื่อรำยงำนเหตดุ่วนเหตรุ้ำย

เจ้ำของเสยีงห้ำวสบถหยำบคำยก่อนจะเริ่มพูดกบัเสยีงนั้น

“ถ้ำนี่ไม่ใช่เรื่องคอขำดบำดตำยนะมงึ” เขำเข่นเขี้ยวก่อนจะต้อง
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หยดุฟังเมื่ออกีฝ่ำยรำยงำนกลบัมำ

“มผีู้บกุรกุ” 

“ที่ไหน?” ค�ำถำมนั้นสื่อถงึควำมประหลำดใจอย่ำงยิ่งยวด

“ในป่ำเดอืนหก”

ชำยหนุ่มพ่นลมหำยใจออกจมูกแบบหยันๆ ก่อนจะหยิบปืน

กระบอกใหม่มำวำงบนผ้ำที่ปูทบัโต๊ะเตี้ยตวัเลก็ตรงหน้ำ เขำพดูพร้อม

ลงมอืถอดมนัออกมำเป็นชิ้นๆ อย่ำงคล่องแคล่ว

“ช่ำงแม่ง ให้หลงป่ำตำยๆ ไปเลย รอมนัหลงจนหมดแรงค่อย

ส่งคนไปเกบ็มนัออกมำ...รู้ไหมว่ำมนัเป็นใคร” 

ขณะเขำมีสมำธิกับงำนที่คุย มือก็ท�ำควำมสะอำดและบ�ำรุง

รักษำชิ้นส่วนในมืออย่ำงช�ำนำญยิ่ง โดยไม่มีหลงลืมรำยละเอียดสัก

รำยกำรเดยีว

“ลูกสำวนำยพล” เสยีงนั้นดงัแว่วมำให้คนในห้องต้องท�ำเสยีง

ในคอเป็นเชงิถำม ประหลำดใจจนต้องหยดุมอื

“ลูกสำวนำยพลประกำศ คณุน้อยหน่ำ ณฐันำรำ ปรมอตัตำ” 

เจ้ำของค�ำตอบเน้นด้วยเสยีงเกอืบจะถอนใจ 

“หำ!” ร่ำงสูงผุดลุกพรวดขึ้น อ้ำปำกค้ำงจนบุหรี่ร่วง ท�ำให้ 

เจ้ำตวัต้องรบีคว้ำไว้พร้อมกบัสบถ เพรำะเผลอก�ำบหุรี่ร้อนจนแน่น

‘แต่ยังไงก�ำไว้ในมือก็ยังดีกว่ำปล่อยให้มันร่วงลงไปที่...’ คิด

พลำงดวงตำคมกเ็หลอืบมองลงัใกล้ๆ ตวั ซึ่งมเีครื่องหมำยวตัถไุวไฟ

และค�ำเตอืนอนัตรำยแปะอยู่บนลงั 

ชำยหนุ่มเตือนตัวเองว่ำต้องเอำไอ้ลังติดไฟได้นี่ไปไว้ห่ำงๆ ตัว

ได้แล้ว

“คณุน้อยหน่ำมำท�ำไมที่นี่วะ” เขำวกเข้ำค�ำถำม แม้เงำจะสลวั

จนมองไม่เหน็สหีน้ำเขำ แต่น�้ำเสยีงกแ็สดงควำมว้ำวุ่นใจเด่นชดั 

เจ้ำตัวนั่งลงที่อำร์มแชร์ เริ่มลงมือประกอบปืนด้วยควำมเร็วที่
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ลดลงเกนิครึ่ง

“ไม่รู้ส ิให้ถำมไหมล่ะ” อกีฝ่ำยตอบกลบัมำแบบไร้ควำมเกรงใจ

จนเขำต้องสบถงมึง�ำในคอก่อนเงยีบลง เพ่งมองปืนในมอืด้วยสำยตำ

รำวกบัมองอรอิยู่ชั่วพกั เมื่อพบว่ำตวัเองประกอบผดิ

“แถมยังไม่หลงทำงอีกต่ำงหำก ตอนนี้มำถึงหน้ำประตูรั้วสวน

หน้ำบ้ำนแล้ว”

“ท�ำไมเขำไม่หลงทำงวะ” คนที่ต้องถอดปืนออกมำประกอบใหม่

พมึพ�ำกบัตวัเอง และเป็นอกีครั้งที่อกีฝ่ำยให้ค�ำตอบยยีวนกวนประสำท

“จะไปรู้เรอะ เอำไงดี เขำก�ำลังจะเข้ำไป และระบบเตือนภัย

ก�ำลงัจะท�ำงำน”

“ปิดเดี๋ยวนี้!” น�้ำเสยีงคนสั่งเข้มขึ้นขณะทิ้งทกุอย่ำงในมอืทนัที

“เฮ่ย!” คนรบัค�ำสั่งถงึกบัอทุำน “ปิดได้ไง มนั...”

“ช่ำงหวัระบบรกัษำควำมปลอดภยัเวรตะไลนั่นเหอะ แกคดิว่ำ

ถ้ำหำกลูกสำวมำบำดเจ็บสำหัสหรือตำยอยู่ในพื้นที่ของเรำ นำยพล

ประกำศจะยอมเฉยอยู่ไหม ปิดมนัเดี๋ยวนี้!” 

ค�ำสั่งเด็ดขำดนั้นทันฉิวเฉียดกับที่ผู้บุกรุกเอื้อมมือไปเปิดประตู

รั้วเหลก็ดดัที่แง้มไว้เลก็น้อย ก่อนร่ำงบำงเพรยีวลมจะเดนิผ่ำนซุม้ประตู

รูปจันทร์เสี้ยวเข้ำไป ซึ่งหำกสัญญำณไม่ถูกตัด ระบบรักษำควำม

ปลอดภัยจะเริ่มท�ำงำนโดยอัตโนมัติ บรรดำกับดักที่ฝังตัวอยู่ตำมจุด

ต่ำงๆ จะพุ่งเข้ำหำผู้บุกรุกด้วยระดับควำมอันตรำยและรุนแรงสูงสุด 

เพรำะมันออกแบบมำเพื่อจัดกำรผู้บุกรุกอย่ำงเด็ดขำดตั้งแต่ก้ำวแรก 

และยงัมกีลไกต่อเนื่องไปทกุย่ำงก้ำวชนดิที่ไม่เหลอืทำงรอดใดๆ ไว้ให้

ผู้บกุรกุดวงซวยได้มโีอกำสหนที่สอง

แต่ตอนนี้กบัดกัเหล่ำนั้นเองนั่นแหละที่ไม่มโีอกำสได้ท�ำงำนด้วย

ค�ำสั่งหยุดกำรท�ำงำนอย่ำงเร่งด่วนโดยเจ้ำของบ้ำน...อัคนี อรรคนีย์-

พทิกัษ์ ผู้ซ่อนตวัเองอยู่ในห้องเลก็ แคบ ไร้แสงสว่ำง และก�ำลงัหวัเสยี
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ปนสบัสน เพรำะหญงิสำวคนหนึ่งบกุรกุเข้ำมำในพื้นที่ส่วนตวัของเขำ

อกีฝ่ำยถอนใจหนกัๆ ปลงๆ ก่อนบ่นงมึง�ำ

“ระบบไม่ได้มโีหมดหยดุกำรท�ำงำนนะเว้ย ไม่รู้ว่ำกลไกเสยีหำย

แค่ไหน ต้องซ่อมอกีนำนเท่ำไร”

“ช่ำงแม่ง ถอืซะว่ำเป็นกำรซ้อมเชก็ระบบแล้วกนั” อคันพีดูง่ำยๆ 

จนคนรบัค�ำสั่งต้องสบถอย่ำงอดไม่ได้ 

“อย่ำงมำกเขำก็วนอยู่รอบนอก เข้ำไปในตัวบ้ำนไม่ได้หรอก” 

อคันคีำดกำรณ์อย่ำงสดุแสนมั่นใจ

“เข้ำไปแล้ว” อกีฝ่ำยปฏเิสธควำมมั่นใจของคนมอี�ำนำจเหนอื

กว่ำอย่ำงไม่ไว้หน้ำ

“...” คนออกค�ำสั่งนิ่งอึ้งไปนำนจนดูเหมอืนจะชอ็ก

“ลมืลอ็กกญุแจใช่ไหม” อกีฝ่ำยถำมกลบัด้วยน�้ำเสยีงเหนื่อยใจ

ปนรู้ทนั

คนฟังเพิ่งนกึขึ้นได้ว่ำ ฉบิหำย!...เขำไม่เคยลอ็กประตบู้ำนจรงิๆ 

เสยีด้วย

ที่ผ่ำนมำไม่เคยมผีู้บกุรกุรอดพ้นแนวป่ำมำได้ ไหนจะกบัดกัใน

ระหว่ำงทำงเดนิอกี นั่นท�ำให้เขำชะล่ำใจจนแทบไม่เคยปิดประตูบ้ำน 

ใครจะนกึว่ำ...

“เอำไง?” น�้ำเสยีงเซง็ๆ ท�ำให้คนที่ตกอยูใ่นภวงัค์รูส้กึตวั ชำยหนุม่

รบีสั่งงำนด้วยน�้ำเสยีงร้อนรน

“ปิดระบบในบ้ำนด้วย”

“ปิดนำนแล้ว” เจ้ำของเสยีงสู่รู้ตอบกลบัมำอย่ำงรู้งำน

“แสนรู้จรงิๆ” อคันกีดัฟัน

“ชมช่ะ?” ค�ำถำมกลั้วหวัเรำะกวนประสำทเสยีจนได้รบัค�ำสบถ

เสยีงดงั

“กูประชด!” 
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เสยีงแค้นๆ ของคนเป็นนำยเรยีกเสยีงหวัเรำะสะใจจำกอกีฝ่ำย

ที่น่ำจะอยู่ในห้องลับที่ไหนสักแห่ง และก�ำลังส่องจอมอนิเตอร์ซึ่ง

ถ่ำยทอดภำพของ ‘ผู้บกุรกุ’ ร่ำงปรำดเปรยีวที่เปิดประตซูึ่งเจ้ำของบ้ำน

ลมืลอ็ก และเดนิเข้ำไปในตวับ้ำนแล้ว

“เขำทกั ฮลัโหล มใีครอยู่บ้ำน ไหมแน่ะ” เจ้ำของเสยีงยยีวน

กวนประสำทยงัรำยงำนอย่ำงมคีวำมสขุกบัควำมเดอืดร้อนของใครบำง

คนที่เป็นเจ้ำของบ้ำน ผู้ไม่เคยยอมให้ใครรกุล�้ำเข้ำไปได้แบบนี้มำก่อน  

ยิ่งอกีฝ่ำยสบถหยำบคำย เขำกย็ิ่งชอบใจเข้ำไปใหญ่

“เอำไงดวีะเนี่ย ไปบอกเขำหน่อยปะ ว่ำไม่มใีครอยูบ้่ำน” ครำวนี้ 

‘สั่ง’ เจ้ำนำยเสยีอกี แต่กไ็ม่มเีสยีงสบถตอบกลบัมำ มเีพยีงเสยีงถอนใจ

หนกัๆ เพรำะเจ้ำตวัทึ้งผมตวัเองอย่ำงหงดุหงดิมำสกัพกัแล้ว

“ช่ำงมนั ให้เขำส�ำรวจไป ถ้ำไม่เจออะไรเดี๋ยวกค็งจะเลกิไปเอง

แหละ” อคันบีอกด้วยน�้ำเสยีงปลงๆ

“เฮ่ย! เดี๋ยวด ิจะดเีหรอ” คนในห้องมอนเิตอร์ตกใจกบัค�ำสั่งนั้น

กนัถ้วนหน้ำ

“ด ีแค่นี้นะ” คนเป็นนำยตดับทก่อนปลดเครื่องมอืสื่อสำรออก

จำกหตูวัเอง เป็นกำรตดับทสนทนำที่ชะงดันกั เพรำะเจ้ำตวัไม่ต้องรบัรู้

อะไรอกีแล้ว ร่ำงสูงใหญ่ทิ้งตวัลงบนอำร์มแชร์ตวัโตก่อนหลบัตำลงช้ำๆ 

พักสำยตำจำกควำมมืดของห้องอับแสง สู่ควำมฝันที่ด�ำมืดยิ่งกว่ำ

ควำมมดืใดๆ 

มดื...มนัเป็นควำมมดืมดิยิ่งกว่ำคนือบัแสงใดเคยมดืมดิ

เสยีงกรดีร้องทรุนทรุำยหลำยเสยีงแผดดงั เสยีงกกึก้องกมัปนำท

ของระเบดิ เสยีงปืน กลิ่นควนัไฟเผำไหม้อนัน่ำสะอดิสะเอยีนผสำนอยู่

ในฝันนั้น พร้อมกบัภำพพร่ำเบลอของหลำยสิ่งหลำยอย่ำงที่วิ่งวน มนั

บดิเบี้ยวจนคล้ำยภำพแอบสแตรกต์ ดไูม่รูเ้รื่อง แต่ล้วนบรรจคุวำมรู้สกึ

อนัน่ำสะพรงึกลวัและหลอกหลอนไว้
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เขำรูส้กึเหมอืนตกลงในหล่ม โดนดดูจนร่ำงหนกัอึ้ง รูส้กึเหมอืน

ไร้หนทำงที่จะดิ้นรนปีนกลับมำได้ เขำค่อยๆ จมลงท่ำมกลำงเสียง

หวัเรำะเย้ยหยนัอนับ้ำคลั่ง และเสยีงกรดีร้องเหมอืนขอควำมช่วยเหลอื

ที่ยงัดงัรำวอ้อนวอน ร้องเรยีกหำให้เขำไปช่วย 

เขำก�ำลังจม ครำวนี้โคลนเหนียวข้นเข้ำยึดเกำะเขำไว้ทุกส่วน

จนขยับตัวไม่ได้ ควำมรู้สึกเลวร้ำยท่วมทะลักทั้งกำยใจและก�ำลังกด

เขำลงให้จมมดิในหล่มลกึที่เขำรู้ว่ำ มนัเป็นกบัดกัของใครสกัคน เป็น

แผนที่ใครบำงคนวำงเอำไว้ และเขำถูกใช้รำวหมำกตวัหนึ่ง ตวัหมำก

ที่ก�ำลังจมโคลนตำยอย่ำงช้ำๆ ขณะเสียงกรีดร้องทรมำนกระชั้นถี่จน

แทบอยำกตะโกนตอบไปว่ำ ให้อดทนไว้ก่อน ก�ำลังจะไปช่วยเดี๋ยวนี้

แล้ว 

แต่กไ็ม่อำจมคี�ำพูดใดหลดุออกมำ...

เพรำะพออ้ำปำกโคลนเหนยีวข้นกท็ะลกัเข้ำมำจนเข้ำไปแทนที่

อำกำศในปอด เขำไม่อำจดิ้นรนช่วยเหลอืตวัเองได้ มอืเท้ำหนกัรำวถกู

ถ่วงด้วยตะกั่ว และก่อนที่เขำจะอึดอัดจนขำดใจตำย เสียงกรีดร้อง 

ขอควำมช่วยเหลอืนั้นกข็ำดหำยไป

ขำดหำยไปพร้อมร่ำงไร้ลมหำยใจที่ยงัคงรอให้เขำไปหำ...

อคันลีมืตำโพลงขึ้นในควำมมดื เสยีงของควำมเงยีบยงัคงดงัอยู่

รอบกำย

เขำหอบ พยำยำมเรยีกสตติวัเองให้กลบัคนืมำ และใช้เวลำอกี

ชั่วพักกว่ำจะรับรู้ว่ำตัวเองตื่นแล้ว...จริงๆ ไม่มีเสียงปืน เสียงระเบิด 

ไม่มกีำรเผำไหม้ ไม่มเีสยีงกรดีร้องทรุนทรุำย ไม่มใีครตำย...ในตอนนี้

เขำกลนืน�้ำลำยเหนยีวๆ ลงคอ วำงปืนในมอืลงบนโต๊ะโดยมอื

ไม่สั่นสกันดิเดยีว สิ่งที่สั่นไหวคอืควำมรูส้กึว่ำจติใจแหลกเป็นชิ้นๆ ด้วย

ควำมทรมำนจำกฝันร้ำย เหงื่อออกจนชุ่มโชก ขณะควำมรู้สกึเลวร้ำย

แผ่ขยำยรำวเชื้อโรค มอืใหญ่ควำนหำไปตำมชั้นเหลก็ เพื่อพบว่ำไม่มี
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ของที่เขำต้องกำร ร่ำงสูงเอนตัวพิงพนัก ถอนใจยืดยำวขณะหลับตำ

ลง พยำยำมเค้นควำมคดิว่ำเขำเอำยำไปไว้ที่ไหน 

น่ำจะ...อยู่ในครวั

...คงอยู่ในครวัแหละ

ชำยหนุ่มถอนใจขณะผุดลุกขึ้นเดินออกจำกห้องใต้ดิน ซึ่งท�ำ

เป็นห้องนริภยั ด้ำนนอกห้องนั้นมดืมดิ แต่ไม่เป็นปัญหำกบัดวงตำคม

วำวที่ฝึกมำจนสำมำรถมองในที่มดืได้รำวที่สว่ำง อกีอย่ำง เพรำะเป็น

สถำนที่อันคุ้นชิน เขำจึงไม่ต้องใช้ควำมพยำยำมอะไรเลยในกำรเดิน

เข้ำไปในครวั เพื่อหยบิขวดยำในตู้เกบ็ของออกมำโยนใส่ปำก 

ไอ้ยำนี่อะไรกด็ ีเสยีแต่กนิแล้วท�ำให้คอแห้งเป็นบ้ำเลย

เขำหมุนตัวไปเปิดตู้เย็น หยิบขวดน�้ำมำกรอกปำก แต่พอหัน

กลบัมำนี่ส ิน�้ำแทบพุ่งออกจมูกเขำจนเกอืบส�ำลกั

ร่ำงสูงยืนตะลึงงันอยู่อย่ำงนั้น เบิกตำกว้ำง จ้องมองรำวกับ 

ไม่เคยเหน็เก้ำอี้ในครวัของบ้ำนตวัเองมำก่อน

หลงัจำกยนืเหม่ออยูพ่กัใหญ่ กะพรบิตำปรบิๆ งนุงงอยูอ่กีแป๊บ

หนึ่ง เขำค่อยหนัมองไปรำยรอบกำยเพื่อให้แน่ใจว่ำก�ำลงัอยู่ในครวั...

บ้ำนตวัเอง 

แม้ในเงำสลวัของรำตร ีแต่เขำกเ็หน็ห้องครวัขนำดใหญ่ที่ตกแต่ง

สไตล์ลอฟต์ได้อย่ำงชดัเจน ผนงัปนูเปลอืยโชว์รอยฉำบแบบดบิๆ สไตล์

กำรตกแต่งนี้ท�ำให้วำงท่อน�้ำและท่อสำยไฟบนผนังได้โดยไม่ต้องซ่อน 

มเีคำน์เตอร์ครวัหนิอ่อนยำวตลอดแนว ส�ำหรบัใช้งำนท�ำอำหำรได้จรงิ 

ตู้เกบ็ของกเ็ตม็ไปด้วยวตัถดุบิและเครื่องปรงุที่พร้อมใช้งำน จำนชำม 

และเครื่องครวัล้วนครบครนัพร้อมใช้ไม่ตกหล่น

ข้ำวของทุกชิ้นยังคงอยู่ครบและอยู่ในที่ในทำงของมัน ยกเว้น

แค่เก้ำอี้ตัวหนึ่งตรงโต๊ะอำหำรขนำดหกที่ ที่อยู่ตรงหน้ำเขำห่ำงไป 

ไม่ถงึเมตร เก้ำอี้นั้นถูกเลื่อนออกมำเพื่อใช้งำนและมนัถกูใช้งำนโดย...
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ชำยหนุม่เดนิเข้ำไปใกล้ พยำยำมท�ำควำมเข้ำใจกบัสิ่งที่เหน็อยู่

ตรงหน้ำ แล้วเขำกจ็�ำเหตกุำรณ์เมื่อตอนบ่ำยได้ เหตกุำรณ์ที่มผีู้บกุรกุ

เข้ำมำ ยำยลูกสำวนำยพลตัวแสบที่อยู่ดีไม่ว่ำดีหำเรื่องปวดหัวมำให้ 

และแน่นอนว่ำพวกเขำไม่อำจแสดงตัวออกไปขับไล่ หรือท�ำอันตรำย

ใดๆ กับเธอได้ จึงได้แต่ตัดสัญญำณกลไกกับดักที่อันตรำยจนหมด 

แล้วปล่อยให้เธอเดนิส�ำรวจบ้ำนไร้ผู้คน ด้วยคดิว่ำถ้ำหำกไม่เจออะไร

เธอจะยอมกลบัไปเองโดยดี

แต่ใครจะคดิว่ำ...

ผู้บกุรกุจะไม่ยอมจำกไปง่ำยๆ อย่ำงที่คดิ!

น้อยหน่ำฟุบหลับอยู่กับโต๊ะอำหำรในครัวของเขำ หลับ...โดย

ปรำศจำกควำมระวังตัวใดๆ บนโต๊ะข้ำงๆ ตัวคือหนังสือของเขำเอง 

เธอคงหยบิมำจำกชั้นหนงัสอื มหีลำยเล่มที่อยูใ่นรำยชื่อที่เขำเคยเขยีน

แนะน�ำให้เธอไปอ่ำน และเธอกอ็่ำน...อ่ำนจนหลบัไป!

‘ใครสั่งใครสอนให้ผูห้ญงิคนนี้ใจกล้ำบ้ำบิ่น และไร้ควำมระวงัตวั

ขนำดนี้วะเนี่ย!?’

จนัทร์เสี้ยวเรยีวเลก็ของคนืแรมหกค�่ำลอยอยูน่อกหน้ำต่ำง ส่อง

แสงเบำบำงเข้ำมำจนเห็นเงำหน้ำต่ำงที่ทอดลงกับพื้น แสงสลัวนั้น

ท�ำให้คนที่มองเห็นในที่มืดเก็บรำยละเอียดของคนตรงหน้ำได้รำวอยู่

ใต้แสงตะวนั

หญิงสำวสวมเชิ้ตหลวมๆ ที่พับแขนถึงข้อศอกและกำงเกงยีน

พอดตีวัซึ่งไม่น่ำจะสบำยตวัสกัเท่ำไร เธอนอนตะแคงหน้ำมำต้องแสง

สว่ำงพอดี ท�ำให้เขำส�ำรวจโครงหน้ำรูปไข่นั้นได้อย่ำงชัดตำ คิ้วเรียว

สวยขมวดเหมือนคิดไม่ตกจนเก็บไปฝัน แพขนตำหนำโดยไม่ต้องพึ่ง

มำสคำรำทำบผิวแก้มใส น้อยหน่ำเป็นคนที่ไม่ได้ขำวจัด แต่เนียน

ละมนุลออตำ จมูกโด่งรั้นน่ำหยกิ...ให้หำยดื้อสกัท ีรมิฝีปำกอิ่มสแีดง

สดเผยอน้อยๆ นั้น...
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อัคนีสะบัดหัวเรียกสติ ระงับควำมอยำกยื่นมือออกไปแตะร่ำง

ตรงหน้ำ เพื่อให้แน่ใจว่ำตวัเองไม่ได้ฝันหรอืเมำยำอยู่

ยำที่...เพิ่งกนิเข้ำไปคงไม่ออกฤทธิ์ท�ำให้มนึเบลอได้เรว็ขนำดนี้

ขณะที่ถำมตัวเองว่ำควรท�ำอย่ำงไรกับเธอดี ขำไม่รักดีของเขำ

กก็้ำวยำวๆ ไปอกีด้ำนของโต๊ะ ก่อนหย่อนตวัลงนั่ง และทอดตำมอง

คนตรงหน้ำอย่ำงเงยีบงนัอยู่อย่ำงนั้น

ตรงที่เขำนั่งนั้นอยู่ในมมุอบัแสง ท�ำให้เหน็เป็นร่ำงเงำทะมนึสูง

ใหญ่รำวเงำของปีศำจร้ำยที่ซุม่ซ่อนในรำตรอีนัตรำยน่ำหวั่นผวำ ขณะที่

หญิงสำวนอนฟุบหลับอยู่ในมุมสว่ำงกว่ำด้วยแสงจันทร์ที่ถึงแม้จะ

หรุบหรู่ แต่ส�ำหรับสำยตำที่มองเห็นได้ดีในควำมมืดนั้น แสงจันทร์ 

ที่ต้องร่ำงนั้นดูกระจ่ำงจ้ำจนทอประกำยรำวกับสิ่งล�้ำค่ำในโลก

จนิตนำกำรที่ไม่มอียู่จรงิ

รำวกับนำงฟ้ำที่หลงทำงมำฟุบหลับในห้องครัวของปีศำจ

กระนั้น...

เหมอืนเป็นครั้งแรกในชวีติ ที่อคันมีคีวำมคดิว่ำอยำกให้รำตรนีี้

ยำวนำนกว่ำที่เคย นำน...ตลอดไปได้ยิ่งดี


