
บทน�ำ
รัก...อดีต ปัจจุบัน ฝัน หรือลางบอกเหตุ

ณ นครเซาเปาลู บราซลิ
“คุณเป็นไงบ้างคะ เจบ็ตรงไหนหรอืเปล่า” 

หญิงสาวสวมชุดสูทกระโปรงสั้นครึ่งน่องรีบก้าวยาวด้วยรองเท้าส้น

เข็มแหลมสูง ตั้งใจเข้าไปพยุงชายหนุ่มที่ถูกคนของเธอเหวี่ยงล้มบนพื้น 

บาทวิถีให้ลุกขึ้น คิ้วเข้มหนาของเขาขมวดอย่างอารมณ์เสีย กระนั้นเธอก็

สงัเกตได้ว่าเขามรีมิฝีปากสแีดงอย่างคนสขุภาพดตีดักบัผวิขาวเหลอืง เดาว่า

คงเป็นชาวบราซลิเชื้อสายเอเชยีที่เหน็ได้ทั่วไปในเมอืงนี้ 

ถ้าไม่ใช่คนญี่ปุ่นหรอืไต้หวนั กค็งจะเป็นคนเกาหลแีหละน่ะ!

เมื่อครู่ชายผู้นี้กางแผนที่บดบังหน้าตา ยืนพิงรถของเธอซึ่งจอดอยู่

หน้าโรงแรม เปเป้ หนึ่งในทมีบอดกีาร์ดกค็งจะปฏบิตัหิน้าที่ตามค�าสั่งของ 

มาร์กุส...พี่ชายของเธอ ซึ่งก�าชบัคนใกล้ชดิรอบกายเธอทุกคนให้ดูแลอย่าง

เข้มงวดขึ้นเป็นระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นขั้นสูงสุดของระบบรักษาความปลอดภัย

ให้แก่คนในอี๊กเบกรุ๊ป เพราะช่วงนี้มีคนหมายปองชีวิตสมาชิกทุกคนใน

ครอบครวั เธอคดิว่าชายผูน้ี้ไม่มทีท่ีามุง่ท�าร้ายหรอืท�าอนัตรายใดๆ เขาอาจ
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แค่ซวยเพราะดนัมายนืพงิรถเธอ เปเป้กเ็ลยตวาดเสยีงดงัขู่ไล่เขา และเมื่อ

เขาไม่ขยับ ยังคงยืนนิ่งกางแผนที่อย่างไม่รู้ร้อนรู้หนาว เปเป้จึงยิ่งโมโห 

ตะคอกใส่พร้อมกระชากแขนอกีฝ่าย

เธอเห็นชายผู้นั้นมีสีหน้าตกใจที่อยู่ดีๆ  ก็ถูกบอดีการ์ดของเธอขยุ้ม

คอเสื้อและกระชากโดยแรง คนร่างใหญ่หนาอย่างเปเป้เหวี่ยงฝ่ายนั้นจน

กระเดน็ 

ตายละ เปเป้ท�าเกนิไปแล้ว!

หญงิสาวเร่งฝีเท้าเข้าไปปราม แล้วรบีหนัไปกล่าวค�าขอโทษพร้อมกบั

ยื่นมอืให้เขาจบัเพื่อยนืขึ้น แต่ชายผู้นั้นกลบัมทีที่าหยิ่งทะนง เอามอืยนัพื้น

ลุกขึ้นเอง แม้จะไม่เอ่ยค�าโต้ตอบใดๆ แต่กลับขบกรามจนนูน ทั้งสีหน้า 

แววตายังแสดงออกถึงความโกรธขึ้งอย่างเปิดเผย เธอตัดสินใจถือวิสาสะ

ปัดรอยเปื้อนที่กางเกงเขาเพื่อขออภยั

“ต้องขอโทษด้วยที่คนของฉนัท�ารุนแรง” 

ไม่ใช่แค่เขาหรอก เธอเองกห็วัเสยีเหมอืนกนั ไม่รู้ว่าควรจะโทษใคร

ดี ความที่เป็นลูกสาวคนเดียวของตระกูลที่มีอิทธิพลทางการเกษตรและ

พลงังานทดแทนระดบัประเทศของบราซลิ เมื่อพี่ชายถูกปองร้าย เธอเองก็

ย่อมตดิหลงัแหไปด้วย เวลาไปไหนมาไหนต้องมบีอดกีาร์ดตดิตามมาตลอด

หลายปีแล้ว แต่คนร่างใหญ่โตพวกนี้กม็กัจะเข้มงวดและระแวงเกนิไป โดย

เฉพาะช่วงนี้ที่อนัตรายก�าลงัโหมเข้ามาอย่างคุกรุ่น

เธอปัดฝุ่นที่เปื้อนกางเกงให้เขาอย่างไม่รงัเกยีจ แต่เขากลบัเบี่ยงตวั

หน ีเปล่งประโยคซึ่งมคีวามหมายตรงข้ามกบัน�้าเสยีงโดยสิ้นเชงิ

“It’s all right.” 

พลางยกแขนกนั ปฏเิสธน�้าใจของเธอ 

และค�าตอบภาษาอังกฤษของเขานั่นเองที่ท�าให้มือนุ่มซึ่งก�าลังปัด

กางเกงชะงัก หญิงสาวเงยหน้าขึ้นมอง...เขาหน้ามุ่ยก็จริง ทว่าดวงตาฉาย

แววสงสยัเหมอืนเขาไม่เข้าใจที่เธอพูด หรอืว่าเขา...
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“โอ้! คณุไม่ใช่ชาวบราซลิเหรอคะ ฉนันกึว่าคณุเป็น...” เธอร้องบอก

เป็นภาษาองักฤษ

“เปล่า ผมเป็นนกัท่องเที่ยว...ขอตวั” 

พูดจบเขากเ็ดนิจากไป เป็นการบอกกลายๆ ว่าไม่อยากเสวนาด้วย  

เป็นครั้งแรกที่เธอถูกผู้ชายผละจากไปโดยไม่สนใจ เชอะ! หยิ่งเสยี

ด้วย ผูช้ายเอเชยีกเ็ป็นเสยีอย่างนี้ พดูน้อย ช่างถอืตวั...เธอยนืมองเขาเดนิ

ห่างออกไปจนลับตา เป่าลมหายใจออกทางปากอย่างเบื่อหน่ายกับเรื่องไม่

เป็นเรื่องที่คนของเธอเป็นคนก่อครั้งแล้วครั้งเล่า นี่เป็นครั้งที่เท่าไรแล้วนะ

ในรอบสองสามสปัดาห์นี้ เธอระอาต่อการกระท�าเกนิกว่าเหตุของเปเป้เหลอื

เกนิ จงึหนัหน้ากลบัมาอ้าปากเตรยีมต�าหน ิ

พลันหางตาจับไปที่พื้นปูนบาทวิถี เห็นแผนที่ฉีกขาดและแผ่นโลหะ

แวววาวหล่นอยู่ใกล้ๆ เธอสาวเท้าเข้าไปดูด้วยความสงสัย เมื่อก้มลงเก็บ 

ขึ้นมาก็พบว่าเป็นสร้อยหนังสีด�าห้อยจี้สี่เหลี่ยมกรอบเงินพื้นสีด�า ตัวจี้ถูก

ออกแบบเป็นสญัลกัษณ์หยนิหยางสามอนัมารวมกนัตามสไตล์เอเชยี

หญงิสาวตาวาวอย่างนกึได้ จงึหนัหน้าไปยงัทศิทางที่ชายหนุ่มเอเชยี

เมื่อครู่เดนิไป อ้าปากเตรยีมจะร้องเรยีก แต่ไม่ทนัจะได้เปล่งเสยีง เธอกถ็กู

กระแทกอย่างแรงราวกบัโดนววัตวัใหญ่พุ่งชน ทั้งหนกัทั้งเจบ็จนชา ไม่รู้ว่า

ใครปลอ่ยววับ้าตวันี้มาจากไหน...แต่คงไม่ใช่ววัแลว้ละ เพราะมเีสยีงตมูจน

แก้วหูสะเทอืนอย่างที่ไม่เคยได้ยนิมาก่อนดงัตามมา ฝุ่นกระจายฟุ้งรอบตวั 

เธอเหน็แขนที่อยูภ่ายใต้ผ้าสเีข้มของใครบางคนทอดอยู่บนพื้นเบื้องหน้า มอื

นั้นค่อยๆ ขยบัก�าสร้อยและจี้นั้นไว้แน่น เลอืดไหลรนิช้าๆ จติใต้ส�านกึบอก

ว่า...มนัเป็นแขนของเธอเอง

เธอก�าลงัจะตาย...ความคดิแรกผุดขึ้นในหวั

ไม่...เธอไม่อยากตาย! ช่วยด้วย...ใครกไ็ด้ช่วยท!ี

หญงิสาวรวบรวมแรงกาย พยายามขยบัร่างและใบหนา้ราวกบัอยาก

ให้หลดุพ้นจากสถานการณ์นี้ พยายามกดัฟันรวบรวมแรงฮดึเป็นครั้งสดุท้าย
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เค้นพลังที่มีทั้งหมด ทว่ากลับได้ยินเพียงเสียงครางอืออาติดๆ ขัดๆ ของ 

ตวัเอง...ลอดออกมาแผ่วเบา...

พลัน...เธอลืมตาโพลง หายใจหอบอย่างหมดเรี่ยวแรงบนหมอนนุ่ม
ลายดอกไม้ ผมยาวแผ่สยายยุ่งเหยงิเตม็หมอน เหงื่อผุดซมึทั่วหน้าผาก

ฝัน...เธอฝันถึงมันอีกแล้ว ฝันเห็นตัวเองกับภาพเหตุการณ์นั้นซ�้าๆ 

เมื่อไรจะหลดุพ้นจากเหตุการณ์ในอดตีที่ตามหลอกหลอนจติใต้ส�านกึเสยีท ี

รู้สกึเหนื่อยล้าทุกคราที่ตื่นจากฝัน และมนัช่างแสนทรมานที่ต้องฝันซ�้าแล้ว

ซ�้าเล่าแบบนี้

หญงิสาวค่อยๆ พลกิกายนอนคว�่า ยกท่อนแขนเอาศอกค�้าตวัไว้แล้ว

สอดมอืไปใต้หมอน ควานหาบางสิ่งก่อนจะล้วงออกมาด้วยมอืชื้นเหงื่อ ก�า 

‘จี้’ นั้นแน่น ไม่เข้าใจว่าท�าไมจงึรู้สกึอุ่นวาบทุกครั้งเวลาที่มนัอยู่ในมอื

จี้นี้กลบัมาอยู่กบัเธออกีครั้ง ระหว่างรกัษาตวัจากเหตกุารณ์ลอบวาง

ระเบดิครั้งนั้น เธอฝันถงึแต่ภาพเหตกุารณ์นั้นเกอืบทกุค�่าคนืจนข่มตาหลบั

ไม่ลง พะวักพะวนติดอยู่แต่เรื่องนี้จนต้องถามหาจี้จากอัลโด้ บอดีการ์ด 

อกีคนที่พี่ชายเธอจดัให้ เธอสั่งให้เขาหาสร้อยเส้นนี้มาคนืให้ได้ ผ่านไปนบั

สัปดาห์ อัลโด้ถึงน�ามาให้ เขาเล่าว่าต�ารวจน�าไปฝากไว้กับมาร์กุส เพราะ 

คดิว่าเป็นสร้อยแฟชั่นที่เธอสวมตดิคอ

ไม่ใช่หรอก...สร้อยที่ติดกายเธอไม่เคยห่างตัวมีแค่เส้นเดียว คือ

สร้อยข้อเท้ารปูผเีสื้อ แต่สร้อยในมอืชื้นเหงื่อของเธอเส้นนี้ก�าลงัจะกลายเป็น

สร้อยประจ�าตัวอีกเส้นหลังจากฟื้น เพราะเธอเก็บไว้ในปลอกหมอนที่หนุน

นอนทกุคนื มนัท�าให้รูส้กึอุ่นใจ แต่ภาพเหตกุารณ์ที่เกดิขึ้นก่อนระเบดิกย็งั

ตามมาหลอนเธอเป็นบางคราว ราวกบัต้องการเตอืนไม่ให้ลมื 

น่าแปลกที่เธอมกัฝันถงึแต่เรื่องราวตอนที่พบชายคนนั้น แล้วเขาเดนิ

จากไปก่อนเกดิระเบดิ แต่เหตกุารณ์ก่อนพบเขาและหลงัจากเขาเดนิจากไป

แล้ว เธอกลบัจ�าอะไรไม่ได้เลย...และแน่นอน ไม่เคยแม้แต่ฝันถงึ
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พระเจ้าช่วย...เธอจ�าเรื่องที่เกิดกับเขาได้ แต่เธอจ�าหน้าตาเจ้าของ

สร้อยเส้นนี้ไม่ได้นอกจากปากแดงอย่างคนสุขภาพดขีองเขา 

บ้าไหม...ที่เธอนกึใบหน้าเขาไม่ออกทั้งๆ ที่ฝันถงึเขาทุกคนืวนั

นี่มนัคอือะไรกนั... 



เกาะโออาฮู มลรฐัฮาวาย
“Sweety...สาวน้อยของผม...” 

ชายหนุม่พร�่าค�าหวานเสยีงแหบพร่าข้างหหูญงิสาวชาวฮาวายเชื้อสาย

ญี่ปุ่นซึ่งคบหากันมาได้หลายสัปดาห์แล้ว เขาลูบไล้กอบกุมอกอวบหยุ่น

เหมาะมือ สัมผัสผิวเนียนละเอียดน่าโลมเลียม สาวน้อยนางนี้เป็นผู้หญิง

เอเชยีที่เขาชอบ

เสยีงหวานครางกระเส่าอย่างพงึพอใจเมื่อเขากระตุน้ด้วยปากและมอื 

ชายหนุ่มใช้เวลามอบความเพริดเร้าใจจนร่างกายนุ่มนิ่มใต้ร่างเขา

พรกัพร้อม เขาบดเบยีดสะโพกเพรยีว ต้นขาของหญงิสาวขยบัออกเปิดทาง

อย่างรู้งาน

เขาครางงมึง�าอย่างพงึพอใจตรงซอกคอ เลื่อนมาจบูคาง แล้วเงยหน้า

หวงัทาบปากบางอ่อนนุ่มของหญงิสาว แต่แล้ว...

“เฮ้ย!” ชายหนุ่มอุทานเสียงดัง ชะงักทันใด เขาตาฝาดหรือเปล่า 

ท�าไมมมุปากเธอถงึมเีลอืดไหลซมึ และไม่ใช่ปากบางคู่เดมิ แต่เป็นปากสซีดี

๑
รัก...หากเป็นเรื่องง่ายๆ ก็คงไม่ใช่ความรัก
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ที่อวบอิ่มกว่า เขาเงยหน้าขึ้นหวงัสบตาเฉยีงเย้ายวนแบบเอเชยีของเธอ แต่

แล้วกต็้องผงะตวัแขง็อยู่กบัที่ แทบจะกระโดดออกจากเตยีงหากท�าได้ 

“โอว...โคสเึกะ...พลสี...อย่า ไม่! อย่าหยุด...พลสี...” 

เสียงครางสั่นแกมร้องขอของหญิงสาวแว่วเข้าหูเรียกสติ ชายหนุ่ม

สะบัดศีรษะเบาๆ ขยี้ตาแรงๆ แล้วค่อยๆ ลืมตามองอย่างกล้าๆ กลัวๆ 

ใบหน้าที่ปรากฏตรงหน้าคอืใบหน้านวลเนยีนของสาวคู่ควงคนล่าสดุของเขา

ซึ่งมองมาอย่างเว้าวอนอ้อนขอ...พลนัแววตาของเจ้าหล่อนกแ็ปรเปลี่ยน

‘บ้าเอ๊ย หมดอารมณ์!’ โคสเึกะถอนหายใจยาว นอนแผ่อย่างเซง็ๆ 

หมดอารมณ์ หมดแรงจงูใจที่จะกระท�ากจิกรรมหฤหรรษ์ใดๆ บนเตยีงนี้อกี

ต่อไป

“เป็นอะไรไป ท�าไมคุณถึง...โค่...โคสึเกะคะ...” หญิงสาวพลิกกาย

เปล่าเปลอืยมาเกยก่ายเขา พลางเขย่าไหล่แรงๆ 

“โอ๊ย! อย่างนี้ทุกทีเล้ย ท�าไมคุณหยุดกลางคันแบบนี้อยู่เรื่อยนะ...

ฮึ่ย!” หญงิสาวเกรี้ยวกราด ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน “ฉนัไม่ไหวแล้วนะ! ทุเรศสิ้น

ด!ี คุณ...คุณมนัเป็นอย่างที่เขาเล่าลอืกนัจรงิๆ ด้วย” 

 เธอผุดลุกขึ้น นั่งหน้าหงกิ ไม่สนใจอกเปล่าเปลอืยของตวัเอง เสย

ผมที่รกปรกใบหน้าอย่างลวกๆ

“โอ้...มายก๊อด I want a stud...not a dud!...คุณท�าฉนัเสยีความ

รู้สกึจรงิๆ บ้าที่สุด! ถงึจะหล่อล�่าน่าหม�่าแค่ไหนกเ็หอะ พอกนัท!ี ต่อไปนี้

เราไม่ควรจะเจอกนัอกี...ฮึ่ย!” เจ้าหล่อนตะโกนเสยีงดงัอย่างคนไม่ได้ดงัใจ 

ผลุนผลันลุกขึ้น ก้มลงหยิบเสื้อผ้าที่กองบนเตียงและพื้นขึ้นแนบตัว หน้า

แดงก�่า ดูกร็ู้ว่ายิ่งกว่าโกรธ 

โคสึเกะมองตามหลังหญิงสาวเอเชียที่เขาก�าลังคบหาก้าวเท้าเร็วรี่เข้า

ห้องน�้าไป...ไม่ใช่เจ้าหล่อนคนเดยีวที่หงุดหงดิ เขากเ็ซง็ตวัเองเหมอืนกนั 

“โธ่เว้ย!” ชายหนุ่มทุบเตียงอย่างโมโห แล้วเป่าลมออกปากพรวด

ขณะนอนลมืตาโพลงมองเพดาน “เฮ้อ...” 
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นี่มนับ้าอะไรกนัวะ 

“ฟัก...” เขาหลุดค�าสบถ

“เสยีเวลาที่สุด!” 

เสยีงคู่ขาที่ลอยมาท�าให้เขาผงกศรีษะขึ้นมอง

“คอยดูนะ ฉันจะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ยืนยันฉายาของคุณให้ทั่วเกาะ

เลย...ไอ้มะเขอืเผา!” หล่อนเอ่ยเสยีงเยาะขึ้นจมกูหลงัจากตะโกนด่าเขาอย่าง

กราดเกรี้ยว

เขาเหน็สหีน้าและแววตาหงดุหงดิแฝงแววดหูมิ่นของเธอ ก่อนสาวเจ้า

จะเชดิหน้าก้าวฉบัๆ ปิดประตูดงัปังจากไป

นี่มนัเป็นมนตร์ของปีศาจจากขมุไหนกนั...อกีแล้วหรอืนี่ เธอผู้นี้เป็น

รายที่เท่าไรในรอบหลายเดอืนที่ผ่านมาเขากช็กัไม่อยากจะนบั ยายผบ้ีาที่ไหน

มาวนเวยีนอยู่ในความคดิค�านงึของเขากนั และมาตอนไหนไม่มา ดนัชอบ

โผล่มาตอนเข้าด้ายเข้าเขม็อย่างนี้ทุกครา

ผู้หญงิสวมกโิมโน...แปลกตรงที่ดวงหน้าของเธอไม่ใช่ใบหน้าของคน

ผิวเหลือง และบ้ายิ่งกว่าอะไรที่หน้าตาของเธอช่างเหมือนกับหญิงสาวคน

นั้น...ผู้หญงิที่เขาตั้งใจจะหนใีห้ไกลห่างอย่างที่สุด

หมด...หมดกนั! ชื่อเสยีงในหมูส่าวๆ เชื้อสายเอเชยีทั่วเกาะนี้คงป่นป้ี 

เขาไม่คิดจะควงสาวตะวันตกอยู่แล้ว ในเมืองนี้นอกจากสาวๆ พวกนั้นก็

เหลอืแต่ผู้หญงิพื้นเมอืงเชื้อสายพอลนิเีชยี 

ความจรงิเขาไม่ใช่ผูช้ายเจ้าชูห้รอืขาดผูห้ญงิไม่ได้หรอก ทว่าเป็นเรื่อง

ปกตขิองเพศชายที่ย่อมต้องการร่างนุม่นิ่มมาปลดเปลื้องฮอร์โมนความต้องการ

ตามธรรมชาต ิและตอนนี้อายกุป็าเข้าไปสามสบิกว่าแล้ว แต่เขากย็งัไม่อยาก

ลงหลกัปักฐานกบัใคร อดตีสอนให้เขารู้ว่าชวีติคงจะดถี้าไม่มเีรื่องความรกั 

การที่เขาย้ายจากโตเกียวมาช่วยน้าอันนากับญศกาบริหารโรงแรมที่เกาะนี้

เป็นเรื่องที่ท้าทายส�าหรบัเขามาก เขาสนกุกบังานและเรื่องมคีรอบครวัไม่อยู่

ในความคดิ
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เขาไม่เชื่อว่าการแต่งงานกบัคนต่างชาตต่ิางวฒันธรรมจะพบความสขุ

สมบูรณ์ ดอูย่างญาตมิติรเขาส ิน้าอนันาเคยเป็นภรรยาลบัของนกัธรุกจิชาว

ไทยโดยไม่รู้ตัว เป็นมารดาของลูกนอกสมรสและเลี้ยงดูลูกสาวของหล่อน

ตามล�าพงั และยิ่งเหน็ญศกาลกูพี่ลูกน้องเขาคบกบัหนุม่บราซลิแล้วมปัีญหา

ยุ่งเหยงิวุ่นวายกย็ิ่งตอกย�้าแนวคดิของเขา 

เขาไม่คิดจริงจังกับใครก็จริงอยู่ แต่หญิงสาวที่เขาจะควงด้วยต้อง

เป็นคนญี่ปุน่ด้วยกนัเท่านั้น ซึ่งกม็ไีม่น้อยในเกาะนี้ ยงัมนีกัท่องเที่ยวสาวๆ 

รักสนุกซึ่งเดินทางมาจากแดนซากุระและต้องการให้เขาช่วยเหลือพาเที่ยว 

ด้วยพวกเธอมีปัญหาในการใช้ภาษาอังกฤษ...แต่ช่วงหลังเขาคั่วกับใครไม่

รอดสักราย ครั้นถูกอกถูกใจถึงขั้นจะมีสัมพันธ์ทางกายลึกซึ้งกับหญิงสาว

เหล่านั้นกต็้องเกดิปัญหาแบบนี้ทุกครั้ง

‘ฉนัจะเป็นอกีหนึ่งเสยีงที่ยนืยนัฉายาของคุณให้ทั่วเกาะเลย’ 

ประโยคต่อว่าของหญงิสาวคนเมื่อครู่ยงัก้องในหวั

เขาดงัทั่วเกาะแน่คราวนี้...คดิแล้วกต้็องถอนหายใจยาวอย่างเซง็ๆ นี่

มนัเวรกรรมหรอืค�าสาปของใครกนั มนัมารมุเร้าจนเขาอยากจะเอาหวัมดุแช่

อ่างน�้า หวงัให้น�้าเยน็ๆ ราดรดพาเอาสิ่งแปลกประหลาดบ้าๆ นี้ออกจากร่าง

และสมองทบึๆ ของเขาที

โคสเึกะ มะเอะดะ สะบดัหวัอย่างมนึงง ชาตนิี้เขาคงคบหาสนทิสนม

กบัสาวใดบนเกาะนี้ต่อไปไม่ได้แล้ว แถมเล่าให้ใครฟังกไ็ม่ได้ด้วย อบัอาย

ขายขี้หน้าตายชกั

หรอืว่า...เขาควรไปปรกึษาจติแพทย์ด ี

คดิดงันั้นชายหนุม่กร็บีลุกขึ้น คว้าผ้าเชด็ตวัเข้าห้องอาบน�้า ตั้งใจจะ

ใช้ความเยน็ดบัความพลุ่งพล่านในอารมณ์ของตนให้จงได้ 

เสียงเพลงเรียกเข้าจากโทรศัพท์มือถือหยุดการเคลื่อนไหวของเขา 

เพราะเสยีงเพลงนี้เขาตั้งไว้ส�าหรบัคนคนเดยีวเท่านั้น จงึท�าเพกิเฉยไม่ได้ยนิ

หรือไม่รับสายไม่ได้ เขาเดินกลับมาหยิบอุปกรณ์สื่อสารสีด�าเมี่ยมขนาด
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เหมาะมอืขึ้น สไลด์นิ้วรบั แล้วล้มตวันอนเหยยีดยาวที่เตยีงอกีครั้ง ด้วยรู้

ว่าถ้าบุคคลผู้นี้โทร. มาจะไม่ใช่การสนทนาสั้นๆ

“คร้าบ...คุณย่า” เขากรอกเสยีงเนอืยๆ

คุณย่าของเขาเกดิและเตบิโตที่ฮาวาย ก่อนจะพบรกักบัคุณปู่ซึ่งเป็น

หนุม่จากโตเกยีว จงึย้ายนวิาสสถานไปอยู่ประเทศญี่ปุน่หลายสบิปีแล้ว ครั้ง

นี้คณุย่าจะแวะมาฮาวายเพื่อเดนิทางต่อไปร่วมงานแต่งงานของญศกา ญาติ

ผู้น้องของเขาที่ประเทศบราซลิ

“โค่คงุ พรุ่งนี้อย่าลมืมารบัย่าที่สนามบนินะ ย่าจะไปบราซลิพร้อมแก” 

“โอย...ผมไม่ไปหรอกครับคุณย่า ไปแล้วใครจะดูแลโรงแรม น้า

อนันากบัอาอลัแบร์โตกบ็นิไปแล้ว ผมต้องอยู่โยงเฝ้าที่นี่ครบั” 

“ไม่ได้! ญ่าจังน่ะน้องแกหรือเปล่าหือ โรงแรมนั่นก็ไม่น่าห่วงแล้ว

ไมใ่ช่เหรอ อลัแบร์โตบอกย่าว่าแกกบัเขาช่วยกนัวางระบบไวเ้ป็นอย่างด ีย่า

อยากจะรู้นกัว่าผูบ้รหิารไม่อยูแ่ค่อาทติย์สองอาทติย์ถงึกบัจะเจ๊งเชยีวหรอื...

ไอ้โรงแรมหรูนั่นน่ะ” 

“แต่ผมจะไปหรือไม่ไป ญ่าจังมันก็ต้องแต่งงานกับไอ้เจ้ามาร์กอยู่ดี

เหมอืนกนั ฉะนั้น...” เขาเน้นเสยีง ไม่วายแขวะคูป่รบัเก่าในประโยคสดุท้าย 

“ผมไม่ไปดกีว่า บอกตรงๆ ไม่ชอบขี้หน้าเจ้าบ่าว” 

นกึถงึแล้วกย็งัโมโหไม่หายที่หยุดยั้งญศกาไม่ได้ เขารูด้ว่ีาเมอืงใหญ่

ของประเทศบราซลิอย่างเซาเปาลูและรโีอเดจาเนโรนั้นอนัตรายแค่ไหน เขา

เจอกับตัวเองมาแล้ว ยืนดูแผนที่อยู่ดีๆ ยังโดนจับเหวี่ยงเสียจนกระเด็น 

ได้เลย เรยีกได้ว่าถงึบราซลิปุบ๊ กเ็จอแต่เรื่องร้ายๆ จนเกอืบเอาชวีติไม่รอด 

ที่ส�าคญั เขาไม่อยาก...

ชายหนุ่มถอนหายใจยาว

ช่างเถอะ ไม่ว่าอย่างไรเขาก็ไม่อยากให้ญาติผู้น้องต้องไปมีชีวิต

ครอบครัวกับหนุ่มต่างชาติที่อยู่ห่างไกลข้ามทวีปถึงประเทศบราซิล แต่ 

เพราะญศกาก�าลังตั้งครรภ์อ่อนๆ และเมื่อไอ้น้องเขยตัวแสบบินมาตามถึง 
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ที่นี่ มันเฝ้าง้องอนเว้าวอนอ้อนให้กลับไปอยู่ด้วยกัน ญาติผู้น้องของเขาก็

ยนิดรีบัไมตรคีนืดอีย่างเตม็อกเตม็ใจ เพราะลกึๆ แล้วเจ้าหล่อนคงรอคอย

ให้ไอ้เจ้าจระเข้แห่งลุ่มน�้าแอมะซอนนั่นมารับกลับอยู่เหมือนกัน เขาก็เลย

ไม่รู้จะห้ามปรามได้อย่างไร

“เรานี่มนัพาลนะ งานส�าคญัขนาดนี้ของน้อง ไม่ไปไม่ได้ ในหมู่พี่น้อง 

ญ่าจงัน่ะสนทิกบัเราที่สุด แล้วยงัจะหนัหลงั ท�าเป็นไม่สนใจไยดงีานส�าคญั

ของน้องได้ลงคอเชยีวหรอื ย่านี่แหละจะเป็นคนลากไอ้คนตวัโตจอมดื้ออย่าง

เราไปบราซลิด้วยตวัเอง” 

หลงัจากพร�่าบ่นยาว ย่าของเขาเงยีบชั่วอดึใจแล้วเอ่ยต่อ 

“โค่คุงเอ๊ย...ย่าน่ะแก่แล้วนะ เดนิทางไกลๆ ข้ามทวปีอย่างนี้ เราจะ

ให้ย่ากระย่องกระแย่งบินไปคนเดียวหรือไง เกิดหายใจไม่ออกตายไปบน

เครื่องจะท�ายงัไง้...หอื แล้วภาษาโปรตุกงโปรตุกสีย่ากไ็ม่กระดกิหู...” 

เสียงขู่ในตอนแรกเปลี่ยนโทนเป็นเรียกร้องความสงสาร นี่คงเป็น

ความสามารถพเิศษหรอืเอกลกัษณ์ทางสายเลอืดของพวกเขา

“ผมกไ็ม่ถนดัเหมอืนกนัครบั ไอ้ภาษาลิ้นรวัๆ เนี่ย” เขาปฏเิสธเสยีง

เนอืยๆ

“แต่เรากเ็คยไปอยู่ที่นั่นมาแล้ว” คุณย่าเขาไม่ยอมแพ้

“ผมไปแค่เดอืนกว่าๆ เอง ไปรบัญ่าจงักลบัมาฮาวายเฉยๆ แล้วอยู่

โน่นผมกใ็ช้แต่ภาษาองักฤษ” เขาชี้แจง 

“เขาว่าเมอืงใหญ่ๆ อย่างเซาเปาล ูรโีอฯ น่ะ แสนจะอนัตราย ไม่เหมาะ

ที่นักท่องเที่ยวผู้หญิงจะเดินทางไปคนเดียว...” คุณย่าส่งเสียงน่าสงสาร 

มาตามสาย

“ผมกบ็อกคณุย่าแล้ว...” เขาลากเสยีง “ว่าให้รบีมาเรว็ๆ จะได้บนิไป

พร้อมกับน้าอันนา แล้วดูสิครับ นี่น้าก็บินไปกับอาอัลแบร์โตเป็นอาทิตย์

แล้ว” 

“ย่า...ย่าก็บอกแล้วว่าไปไม่ได้ช่วงนั้น เราก็รู้อยู่แล้วนี่นาว่าเกิดเรื่อง
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แปลกประหลาดที่บ้านที่โตเกยีว กอ็ย่างที่ย่าเคยเล่าให้ฟังนั่นแหละตาโค่ จดั

ดอกไม้บูชาตอนเช้าไม่เกนิสองชั่วโมงดอกไม้เหี่ยวคาแจกนั” 

“คุณย่าจดัแจกนัแล้วลมืเตมิน�้าหรอืเปล่าครบั” เขาเดาส่งเดช

“ย่ายงัไม่แก่จนหลงลมืได้ถงึขนาดนั้นหรอกนะตาโค่ นี่...แล้วคราวนี้ 

น่ะหนกักว่าเดมิอกี ไม่รู้เพราะอะไร หิ้งพระตั้งป้ายชื่อบรรพบุรุษตระกูลเรา

ถงึล้มระเนระนาดบ่อยๆ ย่าน่ะสงัเกตมานานแล้ว มนัจะเป็นทกุคนืวนัเพญ็ 

กี่ป้ายๆ ล้มคว�่าหมดเลย แล้วไอ้หิ้งนั่นน่ะนะ...” หญิงชราท�าเสียงกระซิบ 

“สั่นยังกะมีแผ่นดินไหวแน่ะ ที่ห้องอื่นไม่เป็นนะ ญาติที่นี่เขาพูดกันว่ามัน

ต้องมีลูกหลานคนไหนสักคนลบหลู่บรรพบุรุษแน่ๆ นี่ก็ไล่ถามไถ่กันใน 

หมู่ญาติๆ ...ว่าแต่เราเถอะ ตาโค่!” 

เล่ากระซบิกระซาบอยู่ดีๆ  กต็ะโกนเรยีกชื่อดงัลั่นจนเขาต้องท�าหน้า

เบ้ ดงึโทรศพัท์ออกห่างหู 

“คงไม่ได้แอบท�าอะไรผดินะ” 

“โอ๊ย! ไม่มทีาง คนอย่างผมนี่รจึะ...” พดูยงัไม่จบค�า เขากช็ะงกัเมื่อ

นกึขึ้นได้ ค�าพดูตดิอกึอกัอยูท่ี่ล�าคอ ตกใจลกุพรวดนั่งหลงัตรงทนัท ี“มะ...

ม้า...ไม้...ไม...ไม่มี้” 

พยายามบังคับเสียงตัวเองไม่ให้สูงจนผิดสังเกต แต่ดูเหมือนจะคุม

ไม่อยู่ เขาต้องขยบัลูกกระเดอืกสลบักระแอมสองสามครั้ง เสยีงถงึจะกลบั

มาโทนเดิม “ผะ...ผม ผม...ไม่เคยท�าอะไรนอกกรอบอยู่แล้ว คุณย่า...ก็

ทราบดนีี่ฮะ” 

“นั่นนาซี้...ย่าก็บอกญาติทุกคนว่างั้น ย่ารู้จักเราดี ในหมู่ลูกหลาน 

ผู้ชายน่ะ เรารบัผดิชอบเอาใจใส่เรื่องของทุกคนในครอบครวัเป็นที่สุด คน

อย่างโคสึเกะหลานรักของย่าจะท�าอะไรที่ขัดหรือเสื่อมเสียต่อธรรมเนียม

ตระกลูได้ยงัไง เฮ้อ...นี่ย่าจนปัญญาจรงิๆ นกึไม่ออกว่ามนัเป็นเพราะอะไร” 

โคสเึกะหน้าเสยี ได้แต่ยกมอืตั้งขึ้น ผงกศรีษะเบาๆ ขยบัปากแบบ

ไร้เสยีงว่า ‘โกะเมน๑...โกะเมน’ ขอโทษคณุย่าของเขาผ่านโทรศพัท์ ชายหนุม่
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สูดปากแล้วเริ่มเฉไฉ “ไม่ต้องห่วงทางผมหรอกฮะ รบัรองไม่มแีน่ ว่าแต่...

เป็นไปได้ไหมครับที่...คุณย่าเฒ่าชะแรแก่ชราแล้ว ความรู้สึกก็เลยเชื่องช้า 

อาจจะเกดิแผ่นดนิไหวแล้วคุณย่าไม่รู้ตวั” 

“นี่ถ้าอยู่ใกล้ๆ นะ จะเขกหวัโตๆ ของเราสกัโป๊ก ถงึย่าจะแก่จะเฒ่า

ยงัไง กไ็ม่ถงึกบัประสาทรบัรู้ตอบสนองช้าขนาดนั้นหรอกย่ะพ่อคู้น อยู่มา

จนอายุปูนนี้แล้ว เราคิดว่าย่ายังแยกแยะแผ่นดินไหวไม่ไหวไม่ถูกหรือไง 

แหม...ยิ่งพูดยิ่งโมโห นี่ถ้าย่าไปถึงโน่นเมื่อไหร่ จะขอแพ่นกบาลเราสักท ี 

ไอ้ตวัด”ี 

เขาหวัเราะกลบเกลื่อน นกึดใีจที่เบนความสนใจของอกีฝ่ายได้

“เอาเป็นว่าพรุ่งนี้อย่าลืมมารับล่ะ แต่พูดก็พูดเถอะ ย่าสังหรณ์ใจ 

ยงัไงไม่รู้ว่าเรา...สองย่าหลาน น่าจะมเีรื่องต้องคุยกนัยาวนะโค่คุง” 

โคสเึกะรบัค�าและหยอกล้อผูท้ี่รกัและเอน็ดเูขาเสมอเหมอืนเคย ก่อน

วางสาย

คุณย่าน่ะเขากอ็ยากจะเจออยู่หรอก แต่ไม่อยากคุยด้วยยาวๆ เลย

ให้ตายเถอะ ไม่อยากคุยเรื่องอาถรรพ์ไร้สาระแปลกประหลาดนี่ แค่ปัญหา

ของตวัเองที่เพิ่งเกดิสดๆ ร้อนๆ เมื่อไม่กี่นาทมีานี้เขากค็ดิไม่ตกอยู่แล้ว 

ฉุกคดิถงึเหตุการณ์เมื่อเดอืนก่อน เมื่อว่าที่น้องเขยของเขา มาร์กุส 

อกีนาซโิอ บูเอโน่ กบัครอบครวับนิมาฮาวาย ก่อนหน้านั้นเขาพยายามทุก

วถิทีางกดีกนัไม่ให้จอมเจ้าชู.้..มาเฟียที่มแีต่กลิ่นอายอนัตรายรอบกายอย่าง

มนั กลบัมายุ่งเกี่ยวกบัญศกาญาตผิู้น้องเขาอกี 

ไอ้มาเฟียนั่นพยายามตดิต่อมาตั้งแต่วนัรุง่ขึ้นที่เขากบัญศกาหนกีลบั

มาถงึฮาวายแล้ว บงัเอญิวนันั้นเขาอยู่ที่ฟรอนต์ จงึสั่งพนกังานสกดักั้นการ

ตดิต่อจากมาร์กุสทกุวถิทีางได้ทนั เขาไม่อยากให้หมอนั่นมายุง่เกี่ยวกบัญาติ

ผู้น้องเขาอกี ไม่ว่าทางโน้นจะพยายามหาหนทางอย่างไร เขาปิดช่องทางหมด 

๑ ごめん แปลว่า ขอโทษ ย่อมาจาก ごめんなさい (โกะเมนนะไซ) 
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พอมนัโทรศพัท์ทางไกลเข้ามา เขากแ็กล้งสั่งให้โอนไปโน่นทนีี่ทางมั่วๆ ฆ่า

เวลาไว้ และวศิวะคอมพวิเตอร์อย่างเขากเ็ข้าไปบลอ็กข้อมูลการตดิต่อจาก 

มาร์กุสด้วยตนเอง ไม่ให้เชื่อมโยงเข้าอเีมลใดๆ ของโรงแรม เขาจดัการให้

ทุกอเีมลที่มาจากบราซลิถูกส่งตรงเข้าเครื่องคอมพวิเตอร์ของเขาเท่านั้น 

ครั้นได้อ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เนื้อหาส�านึกผิดมางอนง้อขอ

คืนดีของไอ้หมอนั่นด้วยแล้วเขายิ่งหมั่นไส้ พระเจ้าสร้างให้ไอ้พวกหนุ่ม 

ลาตนิฯ ช่างสรรหาค�าหวานเพ้อเจ้อมาเขยีนได้โดยไม่กระดากจรงิๆ ไม่มทีาง

ที่ผู้ชายญี่ปุ่นอย่างเขาจะท�าแบบนั้นได้ และแล้วเขาก็ป่วนจระเข้แห่งลุ่มน�้า

แอมะซอนจนส�าเรจ็ ในที่สุดมาร์กุสกถ็อดใจเลกิส่งอเีมล

มันเป็นหน้าที่ของผู้ชายเลือดบุชิโดอย่างเขาที่ต้องปกป้องคนใน

ครอบครัว โดยเฉพาะญาติผู้หญิง เป็นความรับผิดชอบที่เขาต้องเลือกสิ่ง

ดีๆ ให้ญาติผู้น้อง ญศกาไม่มีทางทันเล่ห์เหลี่ยมหนุ่มบราซิลแสนกะล่อน

และเจ้าชู้อย่างมาร์กุสได้ เขาไม่อยากให้เธอต้องเสยีน�้าตาเพราะมนัอกี

นอกจากอันตรายรอบด้านซึ่งระบุไว้ในหนังสือคู่มือท่องเที่ยวบราซิล

แทบทุกฉบับที่ย�้าเตือนให้คนต่างชาติต่างถิ่นทราบว่าจะต้องผจญกับอะไร

บ้าง หากเดนิทางย�่าเยอืนเมอืงใหญ่ๆ ด้วยตวัเองล�าพงั เช่น ถกูจี้ โดนลว้ง

กระเป๋า ถูกโชเฟอร์รถรบัจ้างหลอกลวง และบางเหตุการณ์เขากไ็ด้ประสบ

พบเคราะห์มาด้วยตัวเองแล้วนับตั้งแต่ครั้งเหยียบย่างดินแดนนั้น เหตุผล

ส�าคัญที่สุดอีกประการที่ท�าให้เขากีดกันความรักของญศกากับนักธุรกิจ 

อย่างมาร์กสุกค็อื หมอนั่นมชีวีติในโลกของมาเฟีย ความร�่ารวยมั่งคั่งระดบั

ประเทศท�าให้ถูกจบัตามองและเป็นเป้าหมายที่คูแ่ข่งต้องการโค่น ญศกาไม่มี

ทางได้ใช้ชีวิตเรียบง่ายสงบสุขหากครองคู่กับเจ้าของฉายาจระเข้ยักษ์แห่ง 

ลุ่มน�้าแอมะซอนนั่น

แต่ท้ายที่สุดสิ่งที่เขาลงแรงไปก็สูญเปล่า ญศกาตัดสินใจคืนดีและ

ตกลงใช้ชวีติคู่กบัมนัโดยไม่หวั่นเกรงภยัอนัตรายใดๆ ทั้งสิ้นอยู่ดี

หวังว่าคงไม่ใช่เป็นเพราะช่องโหว่ที่เขาอุดไม่มิด ท�าให้มันส่งดอก
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กุหลาบขาวให้ญศกาได้ทุกวนัจนน้องเขาใจอ่อนหรอกนะ

โคสึเกะไม่คาดคิดมาก่อนว่าไม่ใช่แค่มาร์กุสคนเดียวเท่านั้น สิ่งที่

ท�าให้เขาหนกัใจมากในตอนนี้คอืน้องสาวหุน่น่าหลงใหลของมนักด็นัวนเวยีน

รบกวนจติใจเขาอกีด้วย เขาเคยเหน็สาวน้อยลาตนิฯ คนนี้ในงานศพมาร์ชน่ีา 

อาสาวของมาร์กุส และที่คฤหาสน์หรือวิลลาในเซาเปาลูช่วงที่เขาไปพักอยู่

ด้วยเพื่อดแูลญศกา แต่เขาไม่เคยเจอหญงิสาวคนนี้ซึ่งๆ หน้าสกัครั้ง เธอเพิ่ง

หายเจ็บ เขาก็มัวแต่ดูแลน้องสาว และพอมีเวลาว่างเขาก็ออกไปข้างนอก

เที่ยวชมเมอืง จงึไม่มโีอกาสได้รู้จกักนั

เขามาจ�าเธอได้ที่ฮาวายนี่เอง ญศกาแนะน�าให้รู้จกัอย่างเป็นทางการ 

เขาคุ้นหน้าเธอแต่นกึไม่ออก จนญศกาเท้าความว่าหญงิสาวผู้นี้ประสบเหตุ

ระเบดิที่หน้าโรงแรมท�าให้เขาและเธอคลาดกนั เขาจงึนกึได้...เธอคอืคนที่เขา

คดิว่าเป็นเมยีรกัของมาเฟียคนนั้นนั่นเอง นบัว่าเจ้าหล่อนดวงแขง็ทเีดยีวที่

รอดมาได้อย่างไม่น่าเชื่อ 

‘ยนิดทีี่ได้รู้จกั และขอต้อนรบัสู่โออาฮู’

โคสเึกะพดูตามมารยาทพร้อมกบัยื่นมอืให้หญงิสาวชาวบราซลิสมัผสั

อย่างเสียไม่ได้เมื่อญศกาแนะน�าให้รู้จักกัน เขาประหลาดใจเล็กน้อยที่เห็น

น้องสาวของไอ้มาเฟียขี้หวงยิ้มหวานก่อนขยบัเข้ามาใกล้จนชดิ เธอโอบไหล่

เขาแล้วเขย่งขึ้นจบูทกัทายข้างแก้มทั้งสองข้างอย่างไม่ถอืตวั เขาเสยีอกีที่เป็น

ฝ่ายตะขดิตะขวงใจอายแทน แม้จะอยูฮ่าวาย แต่เขากไ็ม่ใคร่คุน้เคยกบัการ

ทกัทายถงึเนื้อถงึตวักบัคนที่เพิ่งพบกนัครั้งแรกและยงัไม่สนทิสนมกนัแบบ

นี้ โคสเึกะรบีถอยออกห่างแทบไม่ทนั 

‘ยนิดมีากๆ เช่นกนัค่ะ ฉนั...มาร์เซยีค่ะ’

หญิงสาวพูดภาษาอังกฤษส�าเนียงละตินด้วยเสียงหวานๆ ดึงดูดให้

เขาพินิจและเห็นดวงตากลมโตสีเขียวเข้มเจือรอยยิ้มจ้องมองเขาอยู่ ปาก

สชีมพคูลี่ยิ้มกว้างจนเหน็ฟันสขีาวเรยีงสวย โคสเึกะเผลอกวาดตามองหญงิ

สาวตรงหน้าทั่วร่างอย่างลมืตวั ร่างสมส่วนซกุซ่อนอยูใ่นกางเกงยนีและเสื้อ
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สายเดี่ยวคอวสีเีขยีวสดซึ่งรบักบัสดีวงตาคู่นั้น 

สารภาพ...เขาละสายตาจากเนินอกอวบอิ่มนั้นไม่ได้เลย โดยเฉพาะ

รอยสกัรูปผเีสื้อตวัน้อยที่เนนิอกขวาช่างดงึดูดสายตาดแีท้

ให้ตายสิ นอกจากหน้าตาจิ้มลิ้มพริ้มเพราของเจ้าหล่อนซึ่งห่างไกล

จากไอ้พี่ชายหน้าโหดจอมเหี้ยมแล้ว มองปราดเดียวเขาก็รู้ว่ามาร์เซียเป็น 

ผู้หญิงรูปร่างดีมากจริงๆ เธอมีส่วนโค้งส่วนเว้าที่เขามั่นใจว่าผู้หญิงทุกคน

อยากจะมอีย่างยิ่ง เหน็ขาเพรยีวยาวมสีร้อยเงนิเส้นเลก็สวมอยู่ที่ข้อเท้าด้วย

แล้ว ยิ่งกระตุ้นความสนใจให้หลบุตามอง และกต้็องยอมรบัอกีว่าเท้าผูห้ญงิ

คนนี้งดงาม เป็นอวยัวะของอสิตรทีี่เขาไม่เคยใส่ใจมาก่อน

แม้จะน่ามองเพียงใดเขาก็ต้องตัดใจ ผู้หญิงที่กล้าเปิดเผยเนื้อตัว 

แบบนี้ไม่เหมาะเข้าไปสงุสงิ ยิ่งเป็นน้องสาวของเจ้ามาร์กุสคูป่รบัเขาด้วยแล้ว 

หลกีให้ไกลห่างน่าจะดทีี่สุด

‘คณุจะเรยีกฉนัว่ามาร์ซนีญ่ากไ็ด้นะคะ’ เธอยงัยิ้มแย้มแนะน�าตวัด้วย

ตาสุกสกาว ‘มาร์ซนีญ่าน่ะ ชื่อเล่นฉนัค่ะ’

ชื่อเล่นบ้าอะไรยาวกว่าชื่อจรงิ...เขานกึสงสยัอยูบ้่าง แต่กไ็ม่ตดิใจจน

เอ่ยปากถามแต่อย่างใด ตั้งใจเป็นมั่นเหมาะว่าเขาจะสนใจหรือสนิทสนม 

กบัผู้หญงิหุ่นน่าหม�่าคนนี้ให้น้อยที่สุด 

ไอ้บ้าเอ๊ย! บอกตวัเองว่าไม่สนใจ แต่สายตาของเขายงัอตุส่าห์สงัเกต

เหน็ว่าเจ้าหล่อนหุ่นด ี

โคสึเกะเดาว่ามาร์เซียคงจ�าเขาไม่ได้ในตอนแรก เพราะหลังจากนั้น

เขาพบเธออกีครั้งขณะก�าลงัเสวนาอย่างออกรสกบัน้าอนันาและอาอลัแบร์โต

ในคอฟฟีชอปใกล้ล็อบบี น้าอันนากวักมือเรียกให้เข้าไปหาขณะที่เขาก�าลัง

เดนิตรวจตราความเรยีบร้อยในโรงแรม...เพยีงเพราะประโยคเดยีวที่น้าอนันา

พูดถึงเขาว่าเกือบเอาชีวิตไม่รอดเพราะมัวแต่ดูเหตุการณ์ระเบิดโรงแรมที่ 

เซาเปาลู หญงิสาวผู้นั้นกน็ั่งนิ่งเงยีบ เอยีงหน้าซ้ายขวา เอาแต่จ้องมองเขา

‘ฉันคิดว่าเราน่าจะเคยเจอกันมาก่อนนะคะ’ มาร์เซียนิ่วหน้าเหมือน
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พยายามนกึอย่างเตม็ที่ และไม่นาน... ‘ใช่แล้ว ใช่แน่นอน คุณคอืคนที่โดน

เปเป้...เอ่อ บอดกีาร์ดของฉนัน่ะค่ะ เหวี่ยงกระเดน็ไปวนันั้น คุณจ�าฉนัได้

ไหมคะ’ หญงิสาวหลุดปากแล้วลุกขึ้นยนื พลางดงึเสื้อขยบัให้เข้าที่ คงเพื่อ

ให้เขาเห็นเธอชัดเจนขึ้นเผื่อจะจ�าได้ เธอเอียงคอเล็กน้อย ยิ้มกว้างและ 

เลกิคิ้วสูง มองมาด้วยแววตาคาดหวงัรอค�าตอบ 

เขาแกล้งหรี่ตามองเธอแล้วตอบเสียงเรียบ ‘คุณคงจ�าผิดคน ไม่ใช่

ผมหรอกครบั’

‘ไม่ผดิแน่ค่ะ จ�าได้แล้ว วนันั้นฉนัยงัช่วยปัดฝุ่นที่เปื้อนตามตวัคุณ

เลย’

‘งั้นยิ่งไม่ใช่ผมใหญ่ ผมไม่ชอบให้คนที่ไม่รูจ้กัคุน้เคยมาถงึเนื้อถงึตวั 

แต่ถ้าเป็นมาร์กุส...พี่ชายคณุเขาอาจจะชอบ’ ชายหนุม่เบ้ปากยิ้มเหยยีด เขา

อดแขวะไม่ได้ ‘รายนั้นเขาชอบให้สาวๆ ห้อมล้อมเขาไม่ใช่เหรอครบั’ 

หญิงสาวกัดริมฝีปาก ‘ไม่ใช่เรื่องของการชอบไม่ชอบหรอกค่ะ แต่

ชาวลาตนิฯ อย่างเราถอืเป็นเรื่องปกต ิธรรมชาตขิองพวกเราเฟรนด์ล.ี..เข้า

กบัคนง่าย เพราะไม่รูว่้าจะปิดกั้นไปเพื่ออะไร สนกุสนานเป็นมติรกนัดกีว่า’

‘ต่างกับพวกเราชาวญี่ปุ่นนะ เรามีกรอบล้อมรอบคนที่อยู่วงในหรือ

ญาตสินทิกนั ส่วนบคุคลภายนอกเราต้องให้เกยีรต ิให้ความเป็นส่วนตวัแก่

เขา ไม่พยายามเข้าไปถงึเนื้อถงึตวัในครั้งแรกๆ ที่พบกนั’ เขาเหน็เธอมสีหีน้า

งนุงง ‘คณุคงไม่เข้าใจวฒันธรรมและความคดิของพวกเราหรอก เหมอืนกบั

ผมนั่นแหละ ช่วงที่อยู่บราซิลผมก็ไม่ค่อยเข้าใจพวกคุณเท่าไหร่นักหรอก 

เช่นการกล้าถงึเนื้อถงึตวั กอดจบูกบัใครง่ายๆ และกล้าแสดงออกทั้งผูห้ญงิ

ผู้ชาย ท�าทเีข้ามาตสีนทิจนเหมอืน...อะไรนะ...’ 

เขาหรี่ตา พยายามคดิหาค�า ‘ใช่ คนง่ายๆ ที่...ชอบหว่านเสน่ห์น่ะ’

โคสเึกะขยบัตวัเมื่ออธบิายจบ หนัไปทางอนันาที่นั่งตะลงึอ้าปากค้าง

‘ผมต้องขอตัวก่อนนะครับ จะรีบตรวจงานและมีนัดกับลูกค้าด้วย’ 

โคสเึกะพดูพลางยกมอืขึ้นดนูาฬิกา ก้มศรีษะเลก็น้อยเพื่อขอตวัผละจากวง
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สนทนา เขาได้ยนิเสยีงอนันาขอโทษขอโพยมาร์เซยีตามหลงัมาแว่วๆ แต่เขา

ไม่สนใจ 

นกึถงึเหตกุารณ์วนันั้นแล้ว เขากร็ูห้รอกว่าไม่ควรแดกดนัเธอ วนันั้น

เขาเสยีมารยาทอย่างยิ่ง แต่จะให้ท�าไงล่ะ กเ็ขาไม่ชอบคนตระกลูนี้ นี่กระมงั

ที่เรียกว่าเกลียดพี่แล้วเลยพาลมาลงที่น้อง...แต่ท�าไมใบหน้าของคนที่เขา 

ไม่ชอบถงึต้องแวบเข้ามาป้วนเปี้ยนตอนเขาก�าลงัเข้าด้ายเข้าเขม็ด้วยนะ

เวร! สงสยัต้องพึ่งจติแพทย์สกัครั้งน่าจะด.ี..คดิแลว้ชายหนุม่กถ็อน

หายใจ 

เซาเปาลู
ชีวิตนกน้อยในกรงทองอาจน่าเบื่อ แต่ชีวิตผีเสื้อน้อยในคฤหาสน ์

หลงัใหญ่ของตระกูลบูเอโน่กลบัไม่เลวร้ายเกนิไปนกั 

มาร์เซยี อกีนาซโิอ บูเอโน่ น้องสาวคนเดยีวของมาร์กุส บุรุษผู้ทรง

อทิธพิลในวงการธรุกจิของประเทศบราซลิ แม้จะถกูสื่อต่างๆ จบัตาดแูต่เธอ

ก็มีซอกหลืบให้ซ่อนตัวได้ เพราะรัศมีความหล่อเหลาและโด่งดังของพี่ชาย

กลบหมด ท�าให้เธอมอีสิระที่จะไปไหนต่อไหนโดยไม่ถูกจบัตาดูจากบุคคล

ภายนอกมากเท่าเขา ยิ่งช่วงนี้ข่าวของมาร์กุสกับสาวๆ ออกมาถี่เหลือเกิน 

ทั้งยังข่าวที่เขาถูกลอบปองร้ายลุกลามมาถึงการที่หญิงสาวคนสนิทเชื้อสาย

เอเชียที่พี่ชายคบหาอยู่ด้วยบาดเจ็บสาหัส ภาพข่าวของมาร์กุสจึงยึดพื้นที่

หมดแทบทุกสื่อ

หากข่าวของเธอหลุดรอดออกมา ก็เพียงเพราะเธอเกี่ยวข้องเป็น 

น้องสาวสุดที่รกัคนเดยีวของเขาเท่านั้น 

หลงัจากเกดิเหตรุะเบดิโรงแรมกลางกรงุเซาเปาลทูี่เธอบรหิารอยูค่ราว

นั้น มาร์กุสวางแผนให้เธออยู่เงยีบๆ แถมปล่อยข่าวว่าเธอเจบ็หนกัต้องเข้า

ไอซยีู ห้ามใครเข้าเยี่ยมนานนบัเดอืน นยัว่าเพื่อความปลอดภยัของตวัเธอ

เอง แม้เหตุการณ์นั้นจะคลี่คลายและล่วงเลยมาหลายเดอืนแล้ว เธอกย็งัมี
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บอดกีาร์ดตดิตามอยูเ่หมอืนเดมิ แต่มบีางครั้งซึ่งไม่บ่อยนกัที่คนข้างกายจะ

เปลี่ยนจากบอดกีาร์ดร่างหนาหน้าดุเป็นสารวตัรโฮแบร์โต เพื่อนของพี่ชาย

เธอเอง

มาร์กสุสนบัสนนุหรอืเรยีกอกีอย่างกไ็ด้ว่า ‘ยดัเยยีด’ ให้เพื่อนรกัของ

เขาคบหากบัเธอ แม้เธอจะรูส้กึอุน่ใจต่อการมสีารวตัรโฮแบร์โตอยูใ่กล้กจ็รงิ 

แต่ไม่ใช่ความรู้สึกล�้าลึกวาบหวามที่เธอฝันหาปรารถนา การอยู่ใกล้เขาไม่

ท�าให้รู้สกึแตกต่างกบัเวลาที่เธออยู่กบัมาร์กุสเลย เขาเหมอืนพี่ชายอกีคนที่

คอยปกป้องดูแลเธอมากกว่า โฮแบร์โตเป็นนายต�ารวจร่างสูงใหญ่หน้าตาดี

ที่เหน็เธอมาตั้งแต่ตอนเป็นเดก็กะโปโลเก้งก้าง แม้ว่าตอนนี้เธอไม่ใช่เดก็สาว

ผอมบางอย่างนั้นอกีแล้วกต็าม

มาร์เซียยืนหันซ้ายเอียงขวาแอ่นตัวไปข้างหน้าและกระดกก้น มอง

ตัวเองหลังสวมบราเซียร์กับแพนตีตัวน้อยอยู่หน้ากระจกบานใหญ่ในห้อง

นอน...มารดาพูดเสมอว่าเธอเป็นตัวแทนของสาวลาตินฯ โดยแท้ รูปร่าง 

บ่งบอกความงดงามของสตรีเพศเป็นที่สุด ส่วนที่ควรเล็กอย่างเอวก็คอด 

ส่วนที่ควรจะมีมากอย่างหน้าอกและสะโพกก็มีเต็มอิ่มเหมาะเจาะ รับกับ 

ก้นงอนกลมกลงึและช่วงขาเพรยีวยาวตามเชื้อชาตยิโุรปของบรรพบุรุษ ผม

สีบรูเน็ตต์ยาวเป็นลอนสลวยรับกับดวงตากลมโตสีเขียวเข้มเหมือนพี่ชาย

เธอ แต่ตาเธอไม่ดุเยี่ยงมาร์กุส ใครๆ กช็มว่านยัน์ตาเธอดูหวานและเซก็ซี่ 

ทว่าความงามที่สาวๆ ทั้งหลายอยากมีจะเกิดประโยชน์อะไรหากไม่เคยได้

โอกาสใช้มันให้เป็นประโยชน์ ผ่านมาจะเข้ายี่สิบห้าฝนแล้ว เธอยังไม่เคย 

คบผู้ชายคนไหนเป็นแฟนเลย มนัผดิวสิยัสาวลาตนิฯ อย่างที่เพื่อนผู้หญงิ

หลายคนของเธอสบประมาท 

เธอมองใบหน้าและเรือนร่างอรชรสมบูรณ์แบบของตัวเองแล้วถอน

หายใจ

‘มาร์ซีนญ่าแห่งอี๊กเบกรุ๊ป ผีเสื้องามแสนเซ็กซี่ตัวน้อยผู้บริสุทธิ์

ผุดผ่อง’ 
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ฉายาที่ใครๆ ในเมอืงนี้ขนานนามเธอ ฉายาที่น่าอบัอายในหมู่เพื่อน

ฝูงเพราะหมายถึงอ่อนด้อยเรื่องประสบการณ์รักโรแมนติก ผิดแผกจาก

หญิงสาวบราซิลทั่วไปซึ่งส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ตั้งแต่วัยรุ่นแล้ว

ด้วยซ�้า

สาวลาตินฯ หุ่นเซ็กซี่ แต่ท�าตัวเหมือนคนหัวเก่าแสนจะเรียบร้อย 

เพราะต้องอยู่ในกฎเกณฑ์และการควบคุมของมาร์กุส

‘อย่าลมืเอาไบเบลิใส่กระเป๋านะมาร์ซนีญ่า’ 

ภาพพี่ชายซึ่งมใีบหน้าคมดุยนืกอดอกผดุขึ้นในหวั...ตั้งแต่เธอเริ่มเป็น

สาวรุน่ มาร์กสุมกัก�าชบัทกุครั้งที่เหน็เธอก�าลงัออกจากบ้าน ไม่ว่าจะไปเรยีน

หรอืไปเที่ยวกบัเพื่อนฝูง

‘ค่า...’ มาร์เซยีลากเสยีงตอบและยิ้มล้อ...จะลมืได้ไง เธอรู้นี่นาว่าเขา

เป็นคนเอาคมัภรี์ไบเบลิยดัใส่กระเป๋าให้เธอเอง ใครๆ กร็ู้ว่าครอบครวัเธอ

เป็นคาทอลกิที่เคร่งครดัและมพีี่ชายแสนดุ 

คงจะจรงิที่ว่าผู้ชายเจ้าชู้มกัหวงน้องสาว ไม่ว่าเธอจะคบใคร เขามกั

จะเข้ามามส่ีวนร่วมวพิากษ์วจิารณ์ว่าคนนั้นไม่ดอีย่างนั้นอย่างนี้เสมอ ท�าให้

เธอไม่เคยมโีอกาสคบกบัผูช้ายคนไหนเป็นแฟนจรงิจงัสกัครั้ง เรยีกว่าไม่เคย

คบใครเกนิสามเดอืนกว่็าได้ ผูช้ายบราซลิคนไหนจะอาจหาญลองดมีาต่อกร

กบัหนุ่มใหญ่ฉายาจระเข้ยกัษ์แห่งลุ่มน�้าแอมะซอนอย่างพี่ชายเธอล่ะ

‘ไม่ต้องเอามาใส่ใจเลยมาร์ซนีญ่า พี่เป็นผูช้าย...รู้ด ีผูห้ญงิดีๆ  อย่าง

เราไม่จ�าเป็นต้องมีประสบการณ์แบบสาวรักอิสระอย่างนั้น มีแต่เปลืองตัว

และเจบ็ใจเปล่าๆ ถงึไม่มใีครมาคบมาขอ น้องสาวคนเดยีวพี่เลี้ยงได้’ 

มาร์กุสพร�่าสอนเธออย่างนั้นตั้งแต่เธอยงัวยัรุ่น

‘เซก็ซ์ต้องหลงัแต่งงานเท่านั้น’ เธอบอกเสยีงหนกัแน่น ‘จ�าได้ขึ้นใจ

ค่ะพี่ชาย’

‘ดมีากน้องรกั’ เขาดงึเธอเข้าไปในอ้อมแขน จูบเบาๆ ที่เรอืนผม ‘จ�า

ไว้นะมาร์ซีนญ่า พวกผู้ชายต้องเคารพเราที่เราเลือกแบบนี้ และถ้าไอ้หน้า
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ไหนมนัออดอ้อนจะขอให้เรายอมมอีะไรกบัมนัละก.็..’

‘แสดงว่ามนัไม่เคารพนบัถอืเรา’ เธอแทรก ‘และนั่นกแ็ปลว่ามนัไม่ได้

รกัน้องจรงิ’ เธอบอกเสยีงเนอืย เป็นนยัให้เขารู้ว่าจ�าได้ขึ้นใจแล้วน่า!  

มาร์เซยีรู้ดวี่ามาร์กุสเป็นที่หมายปองของสาวๆ ทั่วประเทศและเจ้าชู้

ขึ้นชื่อ เธออยากรู้เหมอืนกนัว่าในจ�านวนสาวๆ ที่เขาเป็นข่าวมสีมัพนัธ์ใกล้

ชดิสนทิสนมด้วย จะมกีี่คนที่เขาเคารพนบัถอืพวกหล่อน 

เขาช่างหวงและหวัโบราณกบัเธอเสยีเหลอืเกนิ แคซาโนวาผู้หยิ่งผยอง

ของอี๊กเบ เธอเพิ่งเห็นเขาจริงจังทุ่มสุดตัวเป็นครั้งแรกกับญศกาสาวเลือด

ผสมไทย-ญี่ปุ่นซึ่งสวยน่ารกั ผูห้ญงิที่มารดาและเธอหมายมั่นป้ันมอืว่าหนนี้

ตระกูลของเธอคงได้สาวเอเชียมาร่วมใช้นามสกุลด้วยเป็นแน่ ไม่มีใครรู้

หรอกว่าเธอภาวนาเหลอืเกนิให้พี่ชายรกัญศกาจรงิๆ จนยอมสละโสด เขา

จะได้เอาเวลาไปใส่ใจดแูลภรรยา และเปิดโอกาสให้เธอได้เลอืกคบใครอย่าง

อสิระบ้างน่ะส!ิ 

และแล้วค�าภาวนาของเธอกส็มัฤทธผิล พี่ชายแสนดขีองเธอมกี�าหนด

จะเข้าพธิแีต่งงานกบัผูห้ญงิสะสวยน่ารกันสิยัดจีากเอเชยีคนนั้น คนที่ทั้งเธอ

และมารดานิยมเป็นอย่างยิ่ง มาร์เซียแทบกระโดดตัวลอยตอนที่ทราบว่า 

ญศกายอมคนืดกีบัพี่ชาย...เธอชื่นชอบเรื่องราวรกัโรแมนตกิของทั้งคู่ รู้ดว่ีา

กว่าญศกาและพี่ชายเธอจะลงเอยกันได้ ทั้งสองฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย 

เรียกได้ว่าเอาไปเขียนเป็นนิยายรักโรแมนติกเล่มหนาๆ ได้หนึ่งเล่มเลยที

เดยีว

มาร์เซยียกมอืประสานกนัที่อก ยนืตาลอยฝันเฟื่องอมยิ้มกบัตวัเอง

หน้ากระจกเงา...เธอฝันอยากมเีรื่องราวรกัหวานโรแมนตกิอย่างนั้นบ้าง จะ

มใีครไหมที่จะมาเตมิรสชาตเิพิ่มสสีนัในชวีติให้ และรกัเธอหมดจติหมดใจ

อย่างที่พี่ชายรู้สกึต่อแฟนสาวของเขา 

แล้วรอยยิ้มนั้นกค่็อยๆ จางหายไป...มนัช่างน่าเศร้าใจ ผูช้ายที่พี่ชาย

เธอเปิดไฟเขยีวโร่ตลอดกาลไม่ใช่คนที่จะมาเตมิเตม็หรอืมอบความรูส้กึแบบ
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นั้นให้เธอได้

คงจะมสีกัวนั ที่จะมใีครสกัคนได้ชื่นชมเรอืนร่างอนังดงามของเธอ 

คงจะมสีกัวนั ที่ใครคนนั้นจะเหน็มากกว่ารอยสกัรูปผเีสื้อสสีวยที่อยู่

บนเนนิอกอวบอิ่ม รอยสกัพเิศษซึ่งเป็นความลบัที่รู้แค่ศลิปินที่สกั ตวัเธอ

เอง และชวัอาคมิ...บดิาของเธอเท่านั้น แม้แต่มารดาหรอืมาร์กุสผู้เป็นพี่ชาย

ก็ไม่รู้ว่าเธอมีมัน เขาและทุกคนนึกว่าเธอสักผีเสื้อตัวน้อยเพียงตัวเดียว

เท่านั้น 

เธอไล้นิ้วเรียวยาวจากปีกผีเสื้อไปตามเส้นประ...หากใครคนนั้นได้

เหน็แนวเส้นประซึ่งเป็นเส้นทางที่ผเีสื้อตวันี้โบยบนิไปยงัจดุหมายที่ซ่อนเร้น

ไว้ เขาคนนั้นจะ...

คดิได้เท่านี้ มาร์เซยีกห็น้าแดงเป็นลูกเชอร์รเีสยีแล้ว และยิ่งหน้าร้อน

ผ่าวเมื่อใบหน้าของใครคนหนึ่งผุดขึ้นมาในความคดิเธอทนัที

บ้าที่สุด ท�าไมหน้าหล่อเท่แปลกตาของเขาต้องโผล่มาตอนนี้ด้วยนะ 

ใบหน้าของผู้ชายที่ปฏเิสธเสยีงแขง็ว่าเขาไม่เคยพบเจอเธอ...

ใบหน้าของคนที่เคยพดูจากระทบกระแทกแดกดนัพี่ชาย และฟังดูก็

รู้ว่าเขามทีศันคตดิ้านลบต่อพฤตกิรรมของหนุ่มสาวชาวลาตนิฯ...

ใบหน้าของคนที่เธอเพิ่งนึกได้หลังจากพบเขาที่ฮาวายว่าเขาคือผู้ชาย

ที่อยู่ในฝัน ซึ่งวนเวยีนรบกวนเธอเกอืบทุกค�่าคนืนั่นเอง 

อนัที่จรงิเธอเคยพบเขาก่อนหน้านั้นที่บราซลิบ้างแล้ว เธอเคยเหน็เขา

แวบๆ ที่โรงพยาบาลช่วงที่เธอกบัญศการกัษาตวัที่นั่น และเธอกเ็คยเหน็เขา

ในงานศพอามาร์ชน่ีา แต่ไม่มใีครแนะน�าให้รูจ้กักนัอย่างเป็นทางการ ยงันกึ

ชื่นชมว่าเขาช่างเป็นลูกพี่ลูกน้องที่แสนดีและน่ารัก คอยดูแลอยู่เคียงข้าง

ญาตผิูน้้องอย่างญศกาไม่ห่าง ครั้งล่าสดุที่พบกนัที่ฮาวาย เธอดใีจยิ่งนกัเมื่อ

ได้พบเขา รู้สกึประหลาดใจ โล่งใจ ที่ในที่สุดทุกอย่างกเ็ฉลยเสยีท ีเขาคอื

ผูช้ายที่เธอเจอก่อนเกดิระเบดิ เป็นชายคนเดยีวที่มาพบเธอในฝันหลายครั้ง

หลายครา แต่ดันนึกหน้าเขาไม่ออก ครั้นรู้ว่าผู้ชายในฝันยืนตัวเป็นๆ อยู่
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ตรงหน้า เธอเผลอมองเอยีงซ้ายเอยีงขวา จ้องหน้าและกวาดตามองทั่วตวั

เขาอยู่ตั้งนาน

ท�าไมหนอ ว่าที่พี่สะใภ้ถึงไม่เคยเปรยให้เธอรู้มาก่อนเลยว่ามีลูกพี่- 

ลูกน้องที่หล่อ เท่ น่ามอง ชวนให้อยากเดนิควงแขนด้วยเป็นที่สุด แต่กน็ะ 

ใครจะมองพี่ชายตวัเองอย่างนั้นกนัเล่า เธอเองกไ็ม่ได้มองวา่มาร์กสุหลอ่ล�่า

น่าหม�่าตรงไหนเหมอืนกนั

อุ๊บ! เผลอหลุดค�าว่าน่าหม�่าออกไป ถ้าพี่ชายรู้ เธอโดนสวดยบัแน่!

เธอจ�าได้ไม่ลมื วนันั้นเธอยนิดมีากเสยีจนรบีก้าวไปสวมกอดเขา ส่ง

ยิ้มทักทายว่าจ�าเขาได้ แล้วก็ต้องยิ้มเก้อเพราะเขากลับปฏิเสธโดยสิ้นเชิง 

เล่นเอาเธอยืนอึ้งแทบเป็นใบ้ไปเลยทีเดียว...ถึงเธอจะเคยศีรษะกระแทก

เพราะบอดกีาร์ดพุง่ชนคราวที่เกดิระเบดิในครั้งนั้น แต่นั่นไม่ท�าให้เธอถงึกบั

ความจ�าเสื่อมนี่นา ท�าไมเขาถงึต้องแสร้งท�าเป็นไม่เคยพบกนัแถมยงัพูดจา

ถากถางพี่ชายเธอด้วย รู้ได้จากค�าพูดว่าเขาต้องมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อผู้หญิง

ลาตนิฯ ซึ่งเขากล่าวหาว่าเป็นสาวใจกล้า ชอบถงึเนื้อถงึตวั เขาอาจเป็นผู้ชาย

ประเภทที่คิดว่าตัวเองหล่อแล้วมักหยิ่ง หรือไม่ก็ต้องเป็นผู้ชายที่แปลก

ประหลาดคนเดยีวในโลกกระมงัที่ไม่ชอบให้ผู้หญงิสมัผสัแตะต้อง 

ดลีะ ถ้าพบกนัคราวหน้า เธอจะวิ่งไปจบูปากเขาเสยีเลย...มาร์เซยีข�า

ตวัเองที่คดิห่ามๆ โอ...ถ้าเธอท�าแบบนั้นจรงิๆ มาร์กสุคงเขย่าเธอแรงๆ แล้ว

จบัหวดก้นแน่ๆ ถ้าน้องสาวคนเดยีวที่เขารกัและแสนหวงแหนกล้าท�าก๋ากั่น

แบบนั้น

ขอให้เขาเดนิทางมาร่วมงานแต่งงานของพี่ชายเธอกบัญศกาด้วยเถดิ 

พระผู้เป็นเจ้า...

‘เลกิ หยุดคดิบ้าๆ ไปหาเสื้อผ้าสวยๆ มาใส่ดกีว่ามาร์ซนีญ่า’

หญิงสาวส่ายหน้า หัวเราะข�าความคิดพิเรนทร์ของตัวเอง แล้วรีบ

หยิบเสื้อผ้าที่เธอวางเตรียมไว้หลายชุดมาทาบตัวเพื่อคัดเลือกและลองสวม

ก่อนลงไปข้างล่างตามนัด ด้วยวันนี้เธอกับว่าที่พี่สะใภ้นัดกันว่าจะออกไป
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ลองชุดเจ้าสาวและชุดเพื่อนเจ้าสาวที่ร้านดไีซเนอร์ชื่อดงัในเมอืง 

มาร์เซียหารู้ไม่ว่ามีอะไรหลายอย่างรออยู่ในอนาคต และมันน่าจะ 

ท�าให้มาร์กุสยิ่งกว่าอยากกระชากเธอมาท�าโทษเสยีด้วยซ�้า



โคสึเกะไม่อยากเชื่อว่าเขาต้องกลับมาเหยียบเยือนเมืองเซาเปาลู
อกีครั้ง ตอนพาญศกากลบัฮาวาย เขาคาดว่าคงไม่มเีหตผุลอะไรที่ท�าให้ต้อง

มาที่นี่อกี...แต่นี่แหละชวีติ ใครจะหยั่งรู้อนาคต

หลงัจากไปรบัย่าที่สนามบนินานาชาตฮิาวายเมื่อวนัก่อน และอกีฝ่าย

กเ็อาแต่เลา่เรื่องแปลกประหลาดที่เกดิขึ้นที่โตเกยีว แรกๆ เขากไ็มค่ดิอะไร 

จนกระทั่งได้ยนิประโยคเพชฌฆาต

‘โค่คุง ย่าขอดูจี้หน่อยสหิลาน’

‘ฮะ!...จะ...จี้...อะไรเหรอครบั’

‘จี้ประจ�าตระกูลน่ะซ ีเดี๋ยวนี้เราไม่เอามาห้อยคอแล้วร’ึ 

โคสเึกะใจหล่นวบู เผลอตะปบคอทนัทเีมื่อได้ยนิค�าถาม ตายละวา...

เขาลมืเรื่องส�าคญันี้ไปได้ยงัไงนะ

‘อะ...อ๋อ นกึว่าอะไร’ เขาหวัเราะกลบเกลื่อน ‘เอ่อ...ผมเกบ็ไว้น่ะครบั 

อยู่กบัหาดทรายสายลมและท้องทะเล กลวัหล่นหาย’ เขาอธบิายอกึอกั ให้

เหตุผลส่งเดชเท่าที่พอจะนกึได้

๒
รัก...ยามเพรียกหา กลับวิ่งหนี ยามอยากหลีกลี้ 

กลับไล่ตาม
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‘ไม่ได้นะหลาน เราต้องเอาติดตัวไว้ตลอด หรือเพราะเราไม่ห้อยจี้  

ไม่ได้เกบ็ไว้กบัตวัหรอืเปล่าถงึเกดิเรื่องประหลาด บรรพบรุษุคงโกรธที่หลาน

ไม่เหน็ความส�าคญั นี่...เดี๋ยวเอามาห้อยคนืนี้เลยนะ’

‘อ๋อ...ครบัๆ’ เขารบัปากส่งๆ ขณะที่ย่ายงัก�าชบันกัหนาไม่ให้ลมื 

จากนั้นเขากส็รรหากจิกรรมให้ย่าท�า แสร้งท�าไม่รู้ไม่ชี้ทั้งที่ใจร้อนรุ่ม 

หลังส่งท่านพักผ่อน เขาก็รีบไปหาช่างเพื่อสั่งท�าจี้อันใหม่เลียนแบบจี้ที่หาย

ทันที ไม่อยากเชื่อว่าตัวเองสะเพร่าลืมของส�าคัญ เขากดดันให้ช่างซึ่งเป็น

เพื่อนเขาเร่งมอืให้เสรจ็ทนัก่อนเวลาเดนิทาง และเพื่อนที่เขาหวงัพึ่งพาสดุใจ

กบ็่นว่า 

‘ขอโทษเถดิครบัมะเอะดะซงั แบบจี้ที่ท่านกรุณาวาดให้ผมนี่...มนั...

ใช้มือวาดหรือเปล่าครับท่าน กระผมพลิกกระดาษกลับหัวกลับหางหลาย

ตลบแล้ว มนัดไูม่ค่อยออกและแกะแบบยากจรงิๆ ผมว่าเราน่าจะหารปูจาก

อินเทอร์เน็ตง่ายกว่าไหมครับ แถมท่านยังสั่งให้ท�ายังไงก็ได้ให้มันดูเก่าๆ 

แล้วมาเร่งจะเอาให้ได้ในวันสองวันอีกด้วย...ถ้าอย่างนี้คงต้องอัญเชิญ

บรรพบุรุษเอง็มาท�าเองแล้วมั้งคร้าบ...ไอ้ท่านโค่’

แม้มนัจะขุ่นเคอืงโวยวายจนเปลี่ยนสรรพนามเขา แต่เขากย็งัตื๊อและ

ให้ก�าลงัใจ นั่งเฝ้ามนัที่ร้านบ่อยๆ บางวนักม็าขลกุอยูด้่วย ไม่ไปไหน ท�าให้

แฟนสาวฝรั่งหน้าแฉล้มคนใหม่ของมันต้องคอยอยู่ใกล้พร้อมบริการกาแฟ

แก้วแล้วแก้วเล่าและขนมนมเนยให้เขา 

‘ขนาดฉายาเอง็ดงัทั่วเกาะ แฟนข้ายงัแพ้เสน่ห์ไอ้มาดเก๊กขรมึของเอง็

จนได้ เอ้า...เอาไป หนนี้คงได้อย่างที่ต้องการแล้วนะเว้ย’ 

เพื่อนที่มีอาชีพเป็นช่างแต่ย�้าเสมอว่าตัวเองเป็นศิลปินหย่อนจี้ซึ่ง 

เร่งมอืท�าให้จนเหมอืนลงบนฝ่ามอืเขา 

โคสึเกะนึกถึงเหตุการณ์นั้นขณะลูบจี้ปลอมที่อยู่บนอก ตอนนั่ง 
เครื่องบนิมาเมอืงนี้เมื่อคราวก่อน เขากน็ั่งลูบจี้ซึ่งมแีบบและลวดลายเดยีว
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กนันี้เปี๊ยบเลย แต่จี้อนันั้นเป็นของจรงิ ของเก่าแก่ที่ตกทอดมาตั้งแต่สมยั

บรรพบุรุษซึ่งคาดว่าเขาคงท�าหล่นหายที่ประเทศบราซลิ

ช่างมัน...หายแล้วก็หายไป แต่จี้ที่ห้อยคออันใหม่นี้ยังไงเขาก็จะ 

ไม่ยอมถอดออกและคงไม่หายอีกแน่ ก็เพราะว่าทริปนี้มีคุณย่าประกบเขา 

ตลอดน่ะสิ เขาอมยิ้มเมื่อนึกถึงความน่ารักของหญิงชราผู้นี้...คุณย่าบังคับ

แกมอ้อนวอนสารพัด จนในที่สุดเขาก็ต้องพาท่านมาร่วมงานแต่งงานของ 

ญศกา

‘ย่ากลัวจริงๆ ไอ้เชื้อหวัดสายพันธุ์ใหม่ เราขึ้นเครื่องบินไปส่งย่า

หน่อยแล้วกนันะโค่คุง’

ท่านพดูอย่างกบัว่าเขาคอืตวัอะไรสกัอย่างที่จะคุ้มกนัท่านจากเชื้อโรค

นี้ได้ แต่ที่ท่านพูดกม็เีหตุผล บราซลิเป็นหนึ่งในประเทศที่มคีนตดิเชื้อเพิ่ม

ขึ้นอย่างรวดเร็วที่สุดแห่งหนึ่งในโลกขณะนี้ แต่คุณย่าของเขาก็เหมือนกับ

คนญี่ปุน่ทั่วไปที่เตรยีมการป้องกนัปัญหาทกุอย่างเป็นอย่างด ีท่านฉดีวคัซนี

ป้องกันไข้เหลืองแล้วที่ญี่ปุ่นก่อนขอวีซาเข้าประเทศบราซิลและซื้อชุดเซต

ป้องกันไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ส�าหรับนักเดินทางมาถึงห้าชุด ซึ่งแต่ละชุดมี

ตั้งแต่มาสก์ปิดจมกูทั้งชนดิผ้าและกระดาษ ส�าล ีกระดาษทชิชู แอลกอฮอล์

และเจลล้างมอื ในนั้นยงัมวีติามนิและยาบ�ารงุต่างๆ เพื่อให้ร่างกายแขง็แรง

มภีูมติ้านทานอกีด้วย

‘ถ้าไวรัสเห็นของในกล่องนี่มันคงเผ่นแหละครับ’ เขาอดไม่ได้ที่จะ

แซวอย่างข�าๆ 

แต่ตอนนี้เมื่อมองไปทั่วท่าอากาศยานที่มีผู้คนหลั่งไหลอย่างกับมด

อพยพแบบนี้ เขากล็อบมองหญงิชราแล้วอมยิ้ม เมื่อเหน็ท่านดงึผ้าปิดจมกู

ให้เข้าที่และตบเบาๆ รอบผ้าผนืนั้นราวกบัจะปิดช่องวา่งไม่ยอมให้เชื้ออะไร

เลด็ลอดเข้าไปได้

“คุณย่าเอากระเป๋ามาแนบไว้กับตัวด้านหน้านะครับ ต้องระวังกัน

หน่อย” 
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เขาเตอืนญาตผิูใ้หญ่เบาๆ ยงัจ�าได้ว่าคราวก่อนเขาโดนลว้งกระเป๋าที่

สนามบินนี้แหละ คนพลุกพล่านแบบเดียวกันนี้เลย ดีที่วันนั้นในกระเป๋า

กางเกงด้านหลังมีธนบัตรดอลลาร์สหรัฐฯ ไม่กี่เหรียญ ยิ่งนักท่องเที่ยว 

อย่างเขาโดนคนท้องถิ่นจบัเหวี่ยงลงบาทวถิแีละถกูรถเฉี่ยวชนเพิ่มเข้าไปอกี 

คนที่มาจากเมืองที่มีความปลอดภัยสูงติดอันดับต้นๆ ของโลกอย่างเขาจึง

จดบนัทกึลงสมองทนัทวี่าเมอืงใหญ่ของบราซลิแห่งนี้อนัตรายเกนิไป 

นั่นเป็นสาเหตหุลกัที่เขาไม่อยากให้ญศกาอยูใ่นเมอืงที่มคีณุภาพชวีติ

แบบนี้

โคสเึกะสะพายกระเป๋าขนาดย่อมพร้อมโอบไหล่หญงิชราพาเดนิอย่าง

รูท้าง จนมายนืรอควิที่แถวคนต่างชาต ิเขาหรี่ตา กระตุกมุมปากเมื่อสตรวียั

กลางคนสองคนมาจากไหนไม่รู้เข้ามาแซงคิว...นี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ 

ไม่ยึดถือระเบียบปฏิบัติของผู้คนในดินแดนลาตินอเมริกา ยังไม่ทันคิดท�า

อะไร เขาเหน็คณุย่าสะกดิหลงัผูม้าใหม่แล้วเตอืนเป็นภาษาองักฤษ ฝ่ายนั้น

หนัหน้ามาแล้วบ่นเป็นภาษาละตนิยดืยาวขณะหมุนตวัเดนิไปด้านหลงั 

โคสึเกะโคลงศีรษะเบาๆ เริ่มหงุดหงิดกับทุกอย่าง...สถานที่ ผู้คน 

รวมไปถึงอากาศ เดือนธันวาคมของที่นี่ท�าไมร้อนอย่างนี้ ความเย็นจาก

เครื่องปรับอากาศไม่ช่วยอะไรเลยเมื่อเทียบกับจ�านวนผู้คน เสียงผู้คนพูด

คุยรัวลิ้นเซ็งแซ่อยู่รอบกาย เขาใช้เวลานานเกือบสองชั่วโมงกว่าจะฝ่าออก

จากสนามบินได้ นึกสงสารคุณย่าเมื่อเห็นความเหนื่อยล้าบนใบหน้าท่าน 

ทว่าดวงตายงัฉายแววกระตอืรอืร้นที่จะได้พบเหน็สิ่งแปลกใหม่ 

เขาจอดรถเขน็สมัภาระ แล้วโอบบ่าอกีฝ่าย “ผมไปหาอะไรเยน็ๆ มา

ให้คุณย่าดื่มก่อนดกีว่า นั่งเครื่องมาตั้งสบิหกชั่วโมง แล้วยงัต้องเสยีเวลาที่

จุดตรวจคนเข้าเมอืงตั้งนานอกี คุณย่ารอตรงนี้แป๊บนะครบั” 

“ไม่เป็นไรโค่คงุ ย่าอยากถงึที่พกัเรว็ๆ มากกว่า แกตวัสงูๆ ลองมอง

หาน้องซ ิยิ่งก�าลงัท้องก�าลงัไส้ ดูซวิ่าน้องยนืรออยู่ตรงไหน” 

“กน็ดัไว้แถวๆ นี้แหละครบั แต่เอ...” 
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เขากวาดตามองหาญศกา ญาตผิู้น้องรบัปากเป็นมั่นเป็นเหมาะว่าจะ

มารบั แต่ผูค้นละลานตาจนเขาตาลายแยกไม่ออก ยงัไม่เหน็ใครที่ใกล้เคยีง

ญศกาสกันดิ 

“Bem-vindo ao Brasil! Welcome to Brazil!” 

เสยีงหวานๆ ลอยมาเข้าห ูเขาจงึหนัไปตามสญัชาตญาณ แล้วกต้็อง

ผงะเมื่อหญิงสาวนางหนึ่งเหมือนเซมาเกาะแขนเขาจนจมูกของเขาเกือบชน

แก้มนวลนั้น เธอหวัเราะคกิ เขาถอนหายใจและขมวดคิ้วเมื่อเหน็ใบหน้านั้น 

พบัผ่าส.ิ..แค่เธอมาเกาะแขนแค่นี้ เขากร็้อนวูบแล้ว โคสเึกะขยบัถอยหลงั

ก้าวหนึ่ง...แล้วนี่เธอไปกนิอะไรมานะ พบกนัหนนี้ถงึตวัสูงเกอืบชนหน้าเขา 

คราวที่แล้วเธอยงัสูงแค่หวัไหล่อยู่เลย 

แล้วกไ็ด้ค�าตอบ วนันี้มาร์เซยีสวมชดุกระโปรงผ้าฝ้ายลายทางฟ้าขาว 

มสีายรดัจบัจบีใต้อกเสรมิให้เหน็ทรวงอกอวบอิ่มเตม็วยัสาวและสวมรองเท้า

ส้นเขม็สูงมากนั่นเอง 

โคสึเกะชะงัก...นี่เขาสนใจน้องสาวของเจ้ามาร์กุสตั้งแต่เมื่อไรว่า 

เจ้าหล่อนสูงต�่าด�าขาวสาวเตม็อิ่มหรอืไม่ 

“คราวหน้ากรุณาให้สุ้มให้เสยีงก่อนถงึตวัหน่อยจะได้ไหม” เขาบอก

เสียงเข้มเพื่อเบี่ยงเบนความไขว้เขวของตัวเอง แต่เสียงที่เปล่งออกไปกลับ

แหบพร่ามากกว่าทรงพลัง และหงุดหงิดยิ่งขึ้นเมื่อคนถูกต่อว่ายังท�าตาใส

ร้องทกัทาย 

“ยินดีต้อนรับค่ะ” เจ้าหล่อนยิ้มหวาน “ขอโทษค่ะ พอดีวันนี้ฉันใส่

รองเท้าส้นสูงตั้งห้านิ้วแน่ะ” 

เธอยงัเกาะแขนเขาพลางขยบัปลายเท้าโชว์ความสูงของส้นรองเท้าให้

ดู โพสท่าราวกบันางแบบ  

“ต้องลองให้ชนิ กะจะสวมคูน่ี้ในวนังานแต่งงานพี่มาร์กน่ะค่ะ แต่พอ

เห็นพวกคุณ อารามดีใจรีบร้อนไม่ทันระวัง เลยสะดุด เฮ้อ...นึกว่าจะล้ม

กลางลานต่อหน้าฝูงชนซะแล้ว...” มาร์เซียยังพูดกลั้วหัวเราะหน้าระรื่น 
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“สวัสดีค่ะคุณย่า ขอต้อนรับสู่บราซิลค่ะ คนเยอะไปหน่อย เดินทางไกล

เหนื่อยใช่ไหมคะคณุย่า นี่ค่ะ เครื่องดื่มเยน็ๆ หนเูอามาฝาก สนิค้าของเครอื

อี๊กเบ เยน็ชื่นใจค่ะ” 

หญงิสาวผละจากเขาไปเกาะกุมแขนคุณย่าเขาอย่างสนทิสนม พลาง

ยื่นเครื่องดื่มน�้าชาให้ และยื่นกาแฟกระป๋องให้เขา...ผู้หญิงลาตินฯ นี่ช่าง

คล่องแคล่วจรงิๆ เขาช�าเลอืงมองและแอบแบะปากเมื่อเหน็เธอฉอเลาะญาติ

ผู้ใหญ่ของเขา

“งั้นเรารบีไปกนัเถอะนะคะ ทางนี้ค่ะ” 

“แล้วน้องสาวผมล่ะ” 

“เธอรออยู่ในรถค่ะ ช่วงนี้เราสองคนไม่ค่อยได้อยู่บ้านเลย ออก 

ทกุวนั แถมวนันี้ทั้งร้อนทั้งเหนื่อย ฉนัเลยขอร้องกึ่งบงัคบัให้นั่งรออยูใ่นรถ 

คุณรู้ไหมวันนี้นะคะเราท�าตามแผนได้ลุล่วงทู้ก...อย่างเลย เราไปลองชุดที่

ต้องแก้ใหม่อีกหน ไปดูข้าวของที่จะใช้ในงาน และก็ไปชิมอาหารและขนม

ตามเมนูที่สั่...” 

“โอเคๆ ผมทราบแล้วว่าคุณกบัน้องผมไปมาหลายที่ ท�าหลายอย่าง 

แต่เราไปคุยต่อในรถได้ไหม”  

หรือไม่ก็หยุดเจื้อยแจ้วเสียที...นี่เขาจะหงุดหงิดท�าไม รู้แต่ไม่อยาก

ได้ยนิเธอส่งเสยีงหวานยาวกว่านี้ เขาอยากละสายตาจากเธอให้เรว็ที่สุดเท่า

ที่จะท�าได้ การห้ามเธอพูดคงจะยาก เพราะนี่เป็นคุณลกัษณะอกีอย่างของ

สาวลาตนิฯ ที่พูดจ้อได้ทั้งวนั  

“ไปครบัคุณย่า” 

เขาจงูมอืญาตผิูใ้หญ่ ขณะที่มาร์เซยีประกบท่านอกีข้าง ส่วนสมัภาระ

ทุกอย่างบอดกีาร์ดร่างโตจดัการแต่แรกแล้ว 

“โค่คุง ย่าขอเข้าห้องน�้าก่อนนะ” 

เขาพยกัหน้า 

“หนูไปเป็นเพื่อนค่ะ” สาวเจ้าถิ่นเสนอตวัเสยีงใส
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“ไม่เป็นไรจ้ะ หนูยนืคุยเป็นเพื่อนโค่เขาระหว่างรอย่าดกีว่า” 

โคสึเกะกับมาร์เซียจึงต้องยืนอยู่ตรงนั้น ชายหนุ่มยืนเอามือล้วง

กระเป๋ามองไปอกีทาง พยายามไม่สนใจว่าเธอจะยนืมองทางไหน หรอืก�าลงั

ท�าอะไร

“ถามตรงๆ ท�าไมคุณต้องปฏเิสธเรื่องเราเคยเจอกนัมาก่อน” อยู่ดีๆ  

มาร์เซยีกเ็ป็นฝ่ายท�าลายความเงยีบ

“ก่อนอะไร ตอนไหน” เขายงัยนืหนัหลงัให้เธออยู่ท่าเดมิ

“ก่อนเกิดระเบิด ฉันจ�าได้ว่าเจอคุณ!” หญิงสาวเดินมายืนหยุดอยู่

ตรงหน้าเขา

“งั้นผมคงโดนรถเฉี่ยว แล้วหวักระแทกจนความจ�าเสื่อมมั้งครบั” 

“คุณยนืยนัว่าเราไม่เคยพบกนัมาก่อน” 

“ออืฮ.ึ..” 

“ไม่เข้าใจว่าคุณจะปฏิเสธท�าไม กะอีแค่เราเคยเจอกัน มันเสียหาย

ตรงไหน” 

“ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าคุณจะมาคอยถามไอ้เรื่องแค่นี้ทุกครั้งที่

พบกนัท�าไม บอกให้กไ็ด้นะ ผมไม่ชอบ! ผมไม่คุ้นกบัการตามตื๊อของพวก

ผู้หญงิ” คอเขาตั้งตรงและมองเธอด้วยหางตาเหมอืนเดมิ

“ฉนัไม่ได้ตื๊อคณุ ฉนัไม่ชอบพดูโกหกต่างหาก กไ็ด้...แล้วฉนัจะท�าให้

คุณยอมจ�านนต่อความจรงินี้ คอยดู” 

มาร์เซยีไม่ยอมจบก่อนเบี่ยงตวัให้พ้นสายตาเขา

โคสเึกะพ่นลมหายใจออกทางปากแรงๆ ไม่ว่าอย่างไรเขากต็้องหลกี

เลี่ยงผู้หญงิคนนี้ให้ได้ ใจว่อกแว่กพกิลเมื่อมเีธออยู่ใกล้ๆ เขาพยายามหา

สาเหตอุยูเ่หมอืนกนั และกพ็บว่าคงเป็นเพราะใบหน้านวลของเธอที่ตามเป็น

มารผจญเวลาเขากกกอดพลอดรักอยู่กับสาวๆ นั่นกระมังท�าให้เขาไม่ชอบ

หน้า เหน็แล้วพานหงดุหงดิและไม่สะดวกใจที่จะเสวนากบัเธอ ตั้งใจแน่วแน่

ว่าเสร็จงานแต่งงานบ้าๆ ของเจ้ามาร์กุสเมื่อไรเขาจะรีบเดินทางกลับฮาวาย
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ทนัที

เธอไม่ได้วิ่งไปจูบปากเขาดั่งที่คิดพิเรนทร์เมื่อวันก่อน อารามดีใจที่
เห็นเขาปรากฏตัวที่สนามบินท�าให้รีบสาวเท้าเดินไปหา จนสะดุดรองเท้า 

ตัวเองและเกือบไปชนจมูกโด่งของเขา วันนั้นเธอเห็นร่างสูงของเขาแต่ไกล 

กใ็ครจะลมืหน้าตาของคนที่มารบกวนในฝันได้เล่า

หญิงสาวเฝ้าถามตัวเองว่าอะไรในตัวผู้ชายคนนี้ที่ท�าให้หัวใจเต้น

ตึ้กตั้กตลอดเวลาที่พบเหน็เขา โอเค เขาหล่อเหลาสะดุดตาน่ะใช่ แต่ผู้ชาย

ลาตนิฯ ที่หล่อกว่าเขากม็ตีั้งมากมาย ท�าไมเหมอืนมอีะไรบางอย่างที่ดงึดูด

เธอ และเป็นสิ่งพเิศษในตวัผู้ชายคนนี้...ใช่ เขาเป็นคนมเีสน่ห์ อาจเป็นได้

ว่าด้วยรปูลกัษณ์ของหนุม่จากแดนเอเชยีซึ่งผดิแผกจากคนบราซลิที่พบเหน็

ในเมอืงนี้ได้ทั่วไปกระมงัที่ท�าให้เธอสนใจเขา

เขาไม่ได้มดีวงตากลมโตอย่างคนเชื้อชาตเิดยีวกนักบัเธอ ทว่าตาเรยีว

ยาวคูน่ั้นมสีนีลิฉายแววอบอุน่น่าไว้วางใจ ผดิกบัตาคมดขุองพี่ชายเธอ จมกู

โด่งเป็นสันไม่คดงุ้มใหญ่โตเยี่ยงจมูกชาวลาตินฯ หรือคนเชื้อสายยุโรป  

รบักบัคิ้วหนาเข้มเป็นเส้นตรง แนวสนักรามไม่มหีนวดเครารกครึ้มแสดงให้

เห็นถึงการเอาใจใส่เรื่องความสะอาดและรูปลักษณ์ของตัวเองเป็นอย่างด ี 

รมิฝีปากบนหยกัได้รูปแถมเชดินดิๆ บ่งบอกถงึความหยิ่งทะนงในศกัดิ์ศร ี

ส่วนริมฝีปากล่างหนาและน่า...มาร์เซียเลียริมฝีปากเมื่อนึกถึงตรงนี้ ไม่...

เธอต้องเลกิมองปากเขา! 

ครั้นมองต�่าลงมาก็พบไหล่กว้างที่แนบกับเสื้อยืด จินตนาการได้ถึง

มดักล้ามและแผงอกบกึบนึภายใต้เสื้อตวันั้น เมื่อทกุอย่างมารวมอยูด้่วยกนั

และพินิจนานๆ ผู้ชายคนนี้มีใบหน้าชวนมองดูสบายตาเป็นอย่างยิ่ง ใช่

แล้ว...ยิ่งมอง เธอยิ่งยอมรับว่าเขาเป็นหนุ่มหล่อและมีเสน่ห์ที่ยากจะ 

ละสายตาไปได้ง่ายๆ แต่น่าแปลกตรงที่ผู้ชายที่มใีบหน้าดูเป็นมติรอย่างเขา

ไม่ลงรอยกับพี่ชายเธอ สารวัตรโฮแบร์โตเคยเล่าว่าโคสึเกะกับมาร์กุสเคย 
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ไว้วางใจกันและกัน เคยร่วมมือกันเพื่อช่วยเหลือญศกาและมารดาเธอ 

ตอนโดนลักพาตัวเมื่อสี่ห้าเดือนก่อน...แต่อะไรกันนะที่ท�าให้ความสัมพันธ์

ของทั้งสองแย่ลงจนจูนกนัไม่ตดิแบบนี้ 

มาร์กสุไม่ใช่คนไร้เหตผุล แต่ส�าหรบัโคสเึกะ เธอชกัไม่แน่ใจ แค่เขา

กับเธอเคยพบเจอกันมาก่อน เขายังเอามือล้วงกระเป๋ายืนหลังตรงขี้เก๊ก 

ตั้งหน้าตั้งตาปฏิเสธเลย...นอนคิดมาหลายคืนแล้วว่าท�ายังไงถึงจะท�าให ้

เขายอมรบัได้ และในที่สุดมาร์เซยีกพ็บทางออก คอยดูส ิ เธอจะท�าให้เขา

ยอมรับในวันนี้ให้ได้ เพราะวันนี้ฤกษ์ดีจะตาย...หญิงสาวเอามือจับคอเสื้อ

อย่างมาดมั่น

ในงานเลี้ยงแต่งงานของพี่ชายเธอกับญาติผู้น้องของเขา ทุกคน 

ตื่นเต้นและตื้นตันใจกับงานมงคล ไม่มีใบหน้าผู้ใดขาดรอยยิ้มเลยแม้แต ่

คนเดยีว หลงัจากเสรจ็สิ้นพธิกีารทั้งหลาย และเธอมโีอกาสพกัจากภารกจิ

ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าในฐานะเพื่อนเจ้าสาวแล้ว เธอจึงมานั่งดื่มกับญาติ

และเพื่อนๆ ที่โต๊ะ พวกสาวๆ หลายคนมองไปที่ฟลอร์ สนใจหนุ่มเอเชยี 

ร่างสูงคนนั้น...โคสึเกะสวมเสื้อเชิ้ตสีขาวและสวมทับด้วยสูทแจ็กเกตสีด�า

เน้นช่วงไหล่กว้างผึ่งผาย หูกระต่ายสขีาวท�าให้เขาดูเท่และสง่ากว่าเดมิ 

เขารู้ได้อย่างไรว่าสูทยี่ห้อนี้ท�าให้เขาดูดีได้ถึงขนาดนี้ ไม่ได้พูดเกิน

จริงเลยหากจะบอกว่าถ้าไม่นับเจ้าบ่าว...พี่ชายเธอซึ่งโดดเด่นที่สุดในงาน 

วนันี้แล้ว โคสเึกะเป็นชายหนุม่ที่ดงึดดูสายตาสาวๆ ได้มากที่สดุของงานเลย

ทีเดียว โดยเฉพาะบรรดาสาวทั้งโสดและไม่โสด หลายนางเดินมากระซิบ

ถามไถ่เธอว่าเขาเป็นใคร มาจากไหน ยงัโสดใช่ไหม จนเธอทั้งเบื่อและเอยีน

ที่จะตอบค�าถามเหล่านั้น ไม่เข้าใจตวัเองเหมอืนกนัว่าท�าไมต้องหงุดหงดิเวลา

มใีครมาถามเรื่องเขา 

“เขาเป็นญาติผู้พี่ของเจ้าสาว...ก็พี่สะใภ้ฉันนั่นแหละ ท่าทางจะเป็น

หนุ่มรักสงบ ถือตัว และน่าจะโสดเพราะไม่สวมแหวน ท�างานเป็นจีเอ็ม

โรงแรมที่ฮาวาย และหนุ่มญี่ปุ่นคนนี้เป็นเกย์หรอืเปล่ากไ็ม่รู้ ฉนัไม่เหน็เขา
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สงุสงิกบัผูห้ญงิคนไหน และส�าคญัที่สุดกค็อื เขาเกลยีดผู้หญงิลาตนิฯ อย่าง

พวกเรา...จบข่าว!” 

เป็นประโยคที่เธอบอกสาวๆ...ญาตห่ิางๆ ของเธอคนนี้เป็นคนที่ยี่สบิ

ได้แล้วมั้งที่มาสะกิดถาม ไม่รู้เหมือนกันว่าอะไรดลใจให้ตอบไปแบบนั้น...

แต่ดูส ิอตีานี่ไม่เคยท�าอะไรตรงตามค�ากล่าวของเธอเลย

ชายหนุ่มที่เธอบอกทุกคนไปว่ารกัสงบ หยิ่ง และไม่ชอบสาวลาตนิฯ  

ก�าลงัระรื่นเรงิร่าสนกุสนานเฮฮา เต้นร�าโยกย้ายส่ายสะโพกเสยีดสกีบัผู้หญงิ

ลาตนิฯ หลายคนที่ห้อมล้อมข้างกายเขาอยู่กลางฟลอร์ในจงัหวะเร่าร้อน

“เธอกะจะเก็บเขาไว้คนเดียวหรือไง แม่ผีเสื้อน้อยมาร์ซีนญ่า ถึง

บรรยายสรรพคณุของเขาแบบนั้นน่ะ ผูช้ายอะไร้...ดตูาเรยีวๆ คู่นั้นของเขา

ส ิช่างเป็นมติร” ญาตสิาวคนหนึ่งของเธอท�าเสยีงเหมอืนเพ้อ “แถมหล่อล�่า

น่ามองมากๆ ยิ่งเวลายิ้มนะมีเสน่ห์ที่สุด ไม่เห็นท่าว่าเขาจะรังเกียจผู้หญิง

ลาตนิฯ ตรงไหน ดูเขาแฮปปีกระดี๊กระด๊ากบัสาวๆ ที่นี่จะตาย” 

“เออๆ ฉนัคงเข้าใจผดิ ผู้หญงิทั้งหมดบนโลกใบนี้ เขาคงจะเกลยีด

ฉนัอยู่คนเดยีวละมั้ง” เธอหลุดปากตวาดออกไป แล้วได้แต่นั่งหน้างอมอง

เขาอย่างไม่สบอารมณ์อยู่ห่างๆ  

อีตาหยิ่งขี้เก๊กนั่นออกไปวาดลวดลายกี่เพลงแล้วนะ...เธอนับนิ้ว สี่

ห้าเพลงรวดได้ แล้วเธอเป็นบ้าอะไร ถงึมาคอยสงัเกตเขาเกอืบทุกชอตทุก

ตอน แม้กระทั่งเมื่อสิบนาทีที่แล้วตอนที่ชายผู้นี้ถูกบรรดาเพื่อนหญิงของ 

มาร์กุสโอบเอวพาไปส่ายสะโพกโยกเอวอยู่กลางฟลอร์โดยมีแก้วแชมเปญ

อยู่ในมอื ซึ่งตอนนี้กลายเป็นแก้วเปล่าไปเรยีบร้อยแล้ว

เธอกวกัมอืเรยีกพนกังานให้เข้าไปรบัแก้วจากเขาท ีไม่อยากให้มขีอง

ตกแตกในงานมงคลของพี่ชายเธอในวนันี้ แล้วจงึลุกขึ้นเกอืบจะทนัททีี่เหน็

เขาจูงมือสาวสะคราญนางนั้นเดินมาที่โต๊ะญาติๆ ของเขา...ดูเอาเถอะ เขา

หน้าระรื่นฉกียิ้มปากกว้าง เอยีงคอเข้าไปใกล้ราวกบัก�าลงัตั้งใจฟังผู้หญงิคน

นั้นพูดแข่งกบัเสยีงดนตรแีละทรุดตวัลงนั่ง
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“เซญญอร์โคสึเกะ ขอคุยอะไรหน่อยสิคะ” เธอเอ่ยปากทันทีเมื่อ

หย่อนก้นลงนั่ง รอบๆ โต๊ะนั้นมหีลายคนนั่งอยู่รายล้อม ทั้งคุณย่าของเขา 

แกรนด์มา...คุณยายของเจ้าสาว นายศุภกิจ...บิดาเจ้าสาวจากเมืองไทยซึ่ง

มางานนี้พร้อมสามพี่ชายต่างมารดาของเจ้าสาว อันนา...แม่ยายพี่ชายเธอ 

และอลัแบร์โต...อดตีผูบ้รหิารมอืขวาของอี๊กเบกรุป๊ที่ลาออกไปอยูฮ่าวายหลงั

แต่งงานกบัอนันา  

โคสเึกะหยุดยิ้ม และหนัมามองเธออย่างเบื่อหน่าย

“ฉนัเพิ่งนกึได้ว่าลมืบอกอะไรคุณไป” 

“คุยกนัวนัอื่นได้ไหม ตอนนี้เสยีงดนตรดีงัมาก” 

เขาขมวดคิ้ว โบกมอืนดิๆ เหมอืนร�าคาญ

“ฉนัไม่ค่อยได้เจอคุณ เลยอยากพูดวนันี้ ฉนัตะโกนแข่งเสยีงเพลง

ได้” เธอตะโกนพูดให้ดงัขึ้น

“โอเค้...กไ็ด้ หวงัว่ามนัคงจะส�าคญันะ” 

“ฉันก็ไม่รู้ว่ามันจะส�าคัญพอไหม” เธอเหยียดปากยักไหล่เล็กน้อย 

แล้วถอดสร้อยออกจากคอ ก�าสายสร้อยไว้ในอุ้งมอืและเขย่าเบาๆ จนเหน็

จี้สี่เหลี่ยมรูปหยนิหยางสามอนักอดเกี่ยวกนั ซึ่งห้อยแกว่งไกวอยู่กลางโต๊ะ 

“ฉนัเกบ็สร้อยเส้นนี้พร้อมจี้อนันี้ได้นานแล้ว ในวนัเกดิระเบดิตอนที่เราเจอ

กนั ฉนัรู้ว่ามนัเป็นของคุณ และฉนัเอามาคนื” 

หรอืจะเป็นอปุาทาน เธอเหน็สหีน้าของชายหนุม่เปลี่ยนไป ปากที่เม้ม

ตรงเป็นเส้นราวกับยิ้มเหยียดห่อจนเป็นรูปตัวโอ ดวงตาสีนิลที่เคยหรี่มอง

เธออย่างดูแคลนอยู่เป็นนติย์พลนัเบกิกว้าง

เธอได้ยนิเขาครางเบาๆ เป็นภาษาองักฤษว่า “ฉบิหายแล้ว...” 

แล้วหันใบหน้าคมสันซึ่งเริ่มซีดมองทุกคนรอบโต๊ะอย่างล่อกแล่กใน

ขณะที่สมองของเธอแปลปฏกิริยิาตอบสนองของเขาได้ทนัท ี ตอนนี้งานเข้า

แล้วละซ.ี..เซญญอร์โคสเึกะ

หญงิสาวสะใจและสุขใจที่เหน็อาการเหวอ...เออ๋ไปเลยของเขาตอนนี้ 
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ทั้งที่ไม่ทราบสาเหตุว่าท�าไมเขาถึงต้องท�าหน้าเหมือนแอบท�าความผิดแล้ว

โดนจับได้ด้วย อยากจะถามต่อด้วยซ�้าว่า...พี่โค่ที่รัก ไม่ทราบว่าคุณรู้จัก 

มาร์ซนีญ่าดพีอหรอืยงัคะ

“นี่ค่ะ สร้อยคุณ ฉนัคนืให้ เซญญอร์โคสเึกะ” 
ประโยคกระชากหัวใจดังขึ้นจากสาวหน้าแฉล้มที่มายืนโชว์หุ่นเซียะ 

ที่โต๊ะกลางงานเลี้ยง แม้จะไม่ใช่เวลามาชื่นชม แต่มาร์เซียในวันนี้ก็ดูดี 

มากขึ้นไปอีกในชุดเพื่อนเจ้าสาวสีลาเวนเดอร์เรียบหรูซึ่งเผยรูปร่างอวบอิ่ม

สวยงาม  

มาร์เซียเรียกชื่อหน้าเขาตามญาติๆ เธอแอ่นอกยืนโพสท่าสวย ยื่น

แขนก�าสร้อยเผยให้เห็นจี้ห้อยอยู่กลางโต๊ะ...ไอ้จี้นั่นก็อยากจะโชว์ออฟเสีย

เหลือเกิน แกว่งไกวหมุนให้ทุกคนที่โต๊ะเห็นเหลี่ยมมุมรอบทิศ ช่วยไม่ได ้

ที่เขารู้สกึพาลทั้งคนทั้งของ มาร์เซยีเองหรอืที่เป็นคนเกบ็สร้อยได้ ดูสหีน้า

เธอตอนนี้ส ิ เปื้อนรอยยิ้มพราวราวกบัก�าลงัท้าทายเขา นี่เธอรู้ความส�าคญั

ของจี้นี้หรอืเป็นเรื่องบงัเอญิกนัแน่ 

ชายหนุ่มสายเลือดซามุไรเหมือนถูกหมัดน็อกจังๆ จนเผลออ้าปาก

หวอนั่งงงงวย แล้วสญัชาตญาณกบ็อกให้เขายกมอืขึ้น ยื่นออกไปหมายจะ

ไขว่คว้าสร้อยนั้นจากมือเล็กๆ ของหล่อน แต่เขารู้สึกตัวเสียก่อนจึงชะงัก

ทนั รบีเปลี่ยนเป็นลูบท้ายทอยตวัเองแทน

“คุ...คุณ...พูดเรื่องอะไรไม่ทราบ นี่เป็นเซอร์ไพรส์งานแต่งวนันี้หรอื

ไง” เขาแถไปดื้อๆ...เอาวะ! งานนี้สขี้างจะถลอกปอกเปิกไปบ้างกต็้องยอม

กนัละ!

“แล้วคุณเซอร์ไพรส์ไหมล่ะคะ” 

ฟังน�้าเสยีงยยีวนกวนอารมณ์ของเจ้าหล่อนส ิเขาเหน็ใบหน้ายิ้มเยาะ

สะใจของมาร์กสุลอยเด่นซ้อนดวงหน้าหวานของมาร์เซยีอย่างช่วยไม่ได้...พี่

น้องคู่นี้เหมือนกันเกินไปหรือเปล่า ท่าทางจะไม่มีวันญาติดีกันได้เสียแล้ว 
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แต่ตอนนี้เขาจะท�าอะไรได้ นอกจากเซย์โนลูกเดยีว เขาแกล้งยื่นหน้าเข้าไป

ดจูี้ใกล้ๆ เบกิตาเพ่งมองอย่างจรงิจงั แล้วแบะปาก ส่ายหน้าก่อนเอนตวัพงิ

พนกัเก้าอี้ ยกแขนวางพาดพนกัเก้าอี้ซึ่งมหีญงิสาวที่เขาลากออกมาจากฟลอร์

เต้นร�าแต่ดนัจ�าชื่อไม่ได้นั่งอยู ่มอืวางบนไหล่หล่อนแล้วดงึให้เอนมาทางเขา 

ท�าเป็นไม่สนใจสิ่งที่มาร์เซยีน�าเสนอ

“ตกลงไม่อยากได้หรอืไง ไอ้สร้อยเส้นนี้ของคุณเนี่ย” มาร์เซยีหรี่ตา

ถาม ยิ้มเยาะอย่างคนถอืไพ่เหนอืกว่า

โคสเึกะส่ายหน้าปฏเิสธ “เฮ้ย! ผมจะเอาท�ามั้ย...” บอกเสยีงสงูอย่าง

ไม่สนใจ “กม็นัของของคุณ” 

“ไม่ใช่ นี่มนัของของคุณต่างหาก ฉนัเกบ็ได้ตอนเราเจอกนัครั้งแรก

ไง ที่คุณโดนเปเป้เหวี่ย...” 

“หยุดๆๆ!” เขายกมอืห้าม “พอ...พอเลยคุณ ไม่ตลกนะ ไอ้สร้อย 

แบบนี้น่ะผมมอียู่ที่คอนี่ เนี่ย...คุณไม่เหน็หรอืไง” 

เขาท�าหน้ายยีวนดงึสร้อยคอเพื่อโชว์ให้ทุกคนเหน็จี้ 

“เหมอืนกนัเลย เหมอืนๆ...” เสียงฮอืฮาเบาๆ จากคนในโต๊ะดงัขึ้น

“คุณเลกิล้อเล่นกบัผมดกีว่ามาร์เซยี” 

“ฉันพูดจริง ไม่เชื่อถามพี่มาร์กก็ได้ พี่ชายฉันยืนยันได้ว่าตอนเกิด

ระเบดิฉนัล้มหวัฟาดสลบไป แต่มอืฉนัยงัก�าสร้อยเส้นนี้ไว้แน่นไม่ยอมปล่อย

เพราะตั้งใจจะคนืคุณ ถามเขาได้เลย พี่มาร์ก...พี่...” หญงิสาวหนัซ้ายขวา

มองหาพี่ชายที่ยงัยนืแจกขนมและโดนชวนชนแก้วดื่มฉลองอยู่อกีด้าน

“ผมกค็ดิว่าคณุคงจะพดูจรงิ คอืล้มฟาดแล้วสมองกระทบกระเทอืน 

ความจ�าเลอะเลือนเพ้อคิดไปเองเป็นตุเป็นตะน่ะซี สร้อยของผม...นี่” เขา

สอดนิ้วดนัสายหนงัสดี�าโชว์ “กต้็องอยู่กบัตวัผม จะไปอยูท่ี่คณุได้ยงัไง และ

สร้อยเส้นนี้ผมห้อยคอตั้งแต่ตอนอยู่ฮาวายแล้ว ใช่ไหมครบัคุณย่า” 

เขาหนัขวบัไปหาพยานบคุคล ซึ่งญาตผิูใ้หญ่ของเขากพ็ยกัหน้ายอมรบั

อย่างงงๆ
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“นี่...แม่ผเีสื้อน้อย ฉนัว่าเธอคงจ�าผดินะ เธอไปหาซื้อสร้อยนี้มาจาก

ที่อื่นแล้วจ�าสบัสนหรอืเปล่ามาร์ซนีญ่า จี้แบบนี้ที่ไหนกม็ขีาย ฉนัว่าเคยเหน็

ตามบาซาร์ทั่วไปนะ” 

ขอบคณุสิ่งศกัดิ์สทิธิ์...สาวรุน่ราวคราวเดยีวกบัมาร์เซยีซึ่งเขาพาออก

มาจากฟลอร์ช่วยพูด หล่อนเข้าข้างเขา 

“ไร้สาระ ชอบมาเรียกร้องความสนใจเหมือนเคยนะเธอน่ะ” หล่อน

กลอกตาส่ายหน้าอย่างระอาใจ “อย่าไปใส่ใจเลยค่ะ นั่งพกัตั้งนานแล้ว เรา

ไปเต้นร�ากนัต่อเถอะนะคะ เพลงช้าๆ โรแมนตกิแบบนี้ ฉนัไม่อยากพลาดที่

จะอยู่ในอ้อมแขนคุณค่ะ เซญญอร์มะเอะดะ” หล่อนเอียงหน้ามากระซิบ

ประโยคสุดท้ายข้างหู แล้วยดึท่อนแขนเขา 

มีหรือที่โคสึเกะจะปฏิเสธ เขารีบคว้าทุ่นชูชีพที่หล่อนโยนมาให้ด้วย

การลกุขึ้นยนื เดนิออกจากโต๊ะเพื่อไปวาดลวดลายท่ามกลางเสยีงดนตรทีนัท ี

รูส้กึโล่งใจที่รอดตายในคราวนี้  เมื่อเดนิไปได้สามสี่ก้าว เขากอ็ดเหลยีวกลบั

ไปมองมาร์เซยีไม่ได้ แม่จอมจุ้นยนืกดัปากหน้าง�้าหงกิ แม้อยู่ห่างกย็งัเหน็

ว่าหญงิสาวหน้าแดงก�่า...จะมอีะไร้ คงโมโหที่เล่นงานเขาไม่ได้นั่นเอง

โชคดีเหลือเกินที่เขาท�าจี้อันใหม่ทัน เสียดายเหมือนกัน ถ้าเขารู้ว่า 

มาร์เซียเก็บได้แต่แรกคงเจรจาขอคืนดีๆ แต่ตอนนี้จี้เก่าอันนั้นนอกจาก 

ไม่มีประโยชน์ต่อเขาแล้ว ยังจะพาให้เขาซวยไปด้วย...ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น

ห้ามเผลอยอมรับว่าเป็นเจ้าของเครื่องประดับชิ้นนั้นเด็ดขาด และต่อแต่นี้ 

กจ็งอยูห่่างจากหญงิสาวสดุอึ๋มนามว่ามาร์เซยีตลอดกาลด้วย จ�าใส่กะโหลก

ไว้เลยโคสเึกะ!

หลังจากเสร็จสิ้นภาระหน้าที่ในฐานะเพื่อนเจ้าสาว มาร์เซียร่วมกับ
แขกเหรื่อและญาตพิี่น้องส่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวคูฮ่อตแห่งปีขึ้นรถสปอร์ตหรสูขีาว

ที่เหล่าเพื่อนเจ้าบ่าวช่วยกนัตกแต่งด้วยรบิบิ้น ดอกไม้ ลกูโป่ง แถมท้ายด้วย

กระป๋องโลหะเปล่าหลายใบผูกตดิท้ายรถและมคี�าว่า ‘Recéem Casados๒’ 
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ตวัโตแปะอยู ่ทั้งคูมุ่ง่ไปยงัโรงแรมของตระกลูเพื่อพกัผ่อน จากนั้นวนัรุง่ขึ้น

คูแ่ต่งงานใหม่กจ็ะบนิไปดื่มน�้าผึ้งพระจนัทร์ที่เมอืงรโีอเดจาเนโร เดาได้เลย

ว่าพี่ชายจอมดุของเธอคงท�าให้ทะเลชายหาดโคปาคาบานาหวานเยิ้มจน 

มดยิ้มเป็นแน่ กเ็ขาหลงรกัและทะนุถนอมญศกา พี่สะใภ้ของเธอจะตายไป 

จนเธออดจะอจิฉาไม่ได้

แล้วดูตัวเธอเองสิ ในวันที่เปี่ยมสุขของมารดาและพี่ชาย เธอกลับ

ไม่มอีะไรได้ดงัใจสกัอย่าง แม้โฮแบร์โตจะพยายามดูแลเอาอกเอาใจอย่างไร 

เธอกไ็ม่รูส้กึด ีตดิจะร�าคาญด้วยซ�้า หยบิจบัอะไรกไ็ม่สบอารมณ์ไปหมด ยิ่ง

เห็นสีหน้าระรื่นชื่นบานของโคสึเกะเวลาหยอกล้อกับผู้หญิงอื่นตลอดงาน

ด้วยแล้ว อยากจะรบีให้งานพธิกีารและงานเลี้ยงจบๆ ไป เธอจะได้กลบับ้าน

เสยีที

ดังนั้นเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจเธอจึงสั่งให้คนเตรียมรถ และบึ่งกลับ

คฤหาสน์ทันที แขกเหรื่อที่เป็นญาติของเจ้าสาว เธอปล่อยให้อาอัลแบร์โต

กบัโคสเึกะช่วยดูแลกนัเอาเอง มาร์กุสจะโกรธหรอืเปล่าไม่รู้ ก่อนขึ้นรถไป 

เขาฝากฝังให้เธอดูแลญาติของภรรยาด้วย ตลอดชีวิตเธอไม่เคยฝืนค�าสั่ง

เขาสกัครั้ง แต่วนันี้ต้องขอขดัค�าสั่งเขาลบัหลงัเพราะอารมณ์บูดเสยีแล้ว 

เจ็บใจนัก อุตส่าห์คิดแผนมาดีแล้วเชียว หลงวาดภาพใบหน้าตอน

โคสึเกะจ�านนต่อหลักฐานต้องยอมรับไว้หลายเวอร์ชัน แต่ท�าไมเขากลับ

ลอยนวลไปได้ หรอืว่าเธอเข้าใจผดิจรงิๆ สร้อยและจี้อนันี้ไม่ใช่ของเขา แค่

บังเอิญตกอยู่แถวนั้นในวันนั้น แต่ถ้ามันบังเอิญ แล้วท�าไมลวดลายของจี้ 

ถึงเหมือนกันมากราวกับก๊อบปี้กันมาอย่างนี้ และที่เธอคิดถึงเรื่องจี้นี้ได้  

ก็เพราะวันก่อนเห็นจี้ที่คอเขานั่นแหละ เข้าใจว่ามันเป็นของเขาและเขาคง

ชอบลวดลายแบบนี้จรงิๆ ถงึได้มแีบบเดยีวกนัหลายอนั

แล้วท�าไมเขาต้องปฏเิสธ...สาบานได้ เธอไม่ได้ตาฝาดแน่ ตอนแรก

๒ Recéem Casados = Just Married
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เขาตกใจหน้าซดีก่อนจะบอกละล�่าละลกัว่าไม่ใช่นี่นา...โอย..ยิ่งคดิยิ่งไม่เข้าใจ

“คนบ้า หาว่าเราหัวฟาดพื้นจนสมองเลอะเลือน ยังกะตัวเองสมอง 

ดนีกันี่ กเ็พราะเป็นคนปากแบบนี้ถงึไม่ถูกกบัพี่มาร์ก...” มาร์เซยีบ่นพมึพ�า

หงุดหงิด พลันดวงตาฉายประกายวาววับ ยกสองมือแกะสร้อยออกจาก

ท้ายทอย

“ด ี ในเมื่อไม่ใช่ของใคร จะเกบ็ไว้ท�าไมกนั...โธ่โว้ย! ท�าไมแกะยาก

แกะเยน็นกันะ” 

เธอบ่นงึมง�าอย่างหัวเสียที่ถอดสร้อยไม่ออก และเมื่อถอดส�าเร็จ

อะดรนีาลนิในกายจงึพุ่งสูง

“นี่แน่ะ!” หญงิสาวเขวี้ยงสร้อยและจี้ที่ก�าไว้สดุแรง เครื่องประดบัทั้ง

ชุดลอยหวือไปไกลกว่าที่คาดคิดและแยกกันคนละทิศละทาง ตกในพงรก

ในพุ่มไม้ตรงไหนกไ็ม่รบัรู้แล้ว 

“ไอ้สร้อยบ้า ไปตายพร้อมเจ้าของเลยไป๊!” มาร์เซยีเท้าเอวโน้มตวัไป

ข้างหน้าสาปส่งสุดเสียง “แล้วไม่ต้องโผล่มาหาฉันในฝันอีกนะ ทั้งจี้ทั้งคน 

ไม่ต้องมา...ด ีจบๆ ไป จะได้เลกิคดิถงึอตีาบ้านั่นซะท.ี..” 

มาร์เซยีควรจะรู้สกึดทีี่ปลดปล่อยสิ่งที่เธอคดิว่าเป็น ‘อะไร’ ที่เชื่อม

กบัเขาไว้ ทว่าในใจกลบัโหวงๆ แปลกๆ ชอบกล เหมอืนก�าลงัท�าร้ายตวัเอง 

เหมอืนมอีะไรสกัอย่างเร้นลบัซ่อนอยู่

ไม่ได้...เธอควรมุ่งมั่นกับอนาคต ยังมีภารกิจต้องท�า มาร์กุสก�าชับ

นกัหนาให้ดูแลญาติๆ  ของญศกาอย่างด ีนบัจากพรุ่งนี้ เธอ อาอลัแบร์โต 

และเหล่าบอดกีาร์ดต้องพาคณุย่า แกรนด์มา น้าอนันา บดิา พีๆ่  ญาตแิละ

เพื่อนของเจ้าสาวจากญี่ปุ่น ฮาวาย และไทย นบัสบิชวีติทวัร์เมอืงเซาเปาลู

หลายวัน และแน่นอนเธอคงต้องเจอกับโคสึเกะอกี พบกันครั้งหน้าเธอจะ

ไม่ญาตดิด้ีวยแล้ว ต่างคนต่างอยู ่จะยอมท�าหน้าที่ที่พี่ชายมอบหมายให้จบๆ 

แล้วรอวนัจากลา แยกย้ายกนัไป...ชั่วนรินัดร์



เมอืงเอะโดะ๓ ประเทศญี่ปุ่น
เสยีงเอะอะโวยวายดงัอยูเ่บื้องหน้า แม้มองจากตรงนี้ยงัเหน็ฝุ่นลอย

ฟุ้งท�าให้มาเรียเร่งฝีเท้า ทว่าเกะตะหรือเกี๊ยะไม้ญี่ปุ่นที่เธอสวมกลับถ่วง 

ไม่ให้ท�าได้ดั่งใจ เมื่อไรเธอถึงจะชินกับการแต่งกายแบบคนพื้นเมืองเสียท ี 

ยิ่งต้องเอาผ้ามาคลุมผมด้วยแล้ว จะผนิมองทางไหนกล็�าบาก เวลาเดนิจงึ

ได้แต่มองพื้นเท่านั้น ถ้าไม่ติดค�าสั่งบิดาที่ก�าชับว่าห้ามแต่งกายแบบชาว

ตะวนัตกออกนอกบ้านเดด็ขาด เธอคงสวมชดุผ้าลกูไม้กระโปรงยาวทรงสุม่

ออกมาแล้ว

“คุณหนูมาเรยี อย่ารบีเจ้าค่ะ ไม่งาม” 

สาวใช้ตะโกนตามหลงัเมื่อเหน็เธอเร่งฝีเท้า มโินะคงกลวัเธอล้มคะม�า

นั่นเอง...ทว่ามาเรียไม่ใส่ใจแม้แต่น้อย จ�้าอ้าวตามองพื้นดินสลับกับเงยขึ้น

มอง ภาพเบื้องหน้าต่างหากที่ดูมสีิ่งน่าตื่นตาตื่นใจรออยู่ 

๓
รัก...ที่ฝากไว้ เมื่อไรมาเอา

๓ 江戸 ปัจจุบนัคอื กรุงโตเกยีว
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เธอ พี่ชาย และมารดาตามบิดามาอยู่เมืองเอะโดะได้เกือบสัปดาห์

แล้ว แต่ไม่มีโอกาสออกมาข้างนอกอย่างนี้บ่อยนัก ครอบครัวของเธอ 

เดนิทางมาจากเกาะเดะจมิะ๔ในอ่าวนางาซากซิึ่งอยู่ทางใต้ของประเทศญี่ปุ่น 

เมืองที่มีชาวฮอลันดาอาศัยอยู่มาก ด้วยนโยบายของโชกุนอิเอะยะสึ ท่าน

ต้นตระกูลโทะขุงะวะ๕ผู้ยิ่งใหญ่ต้องการต้านทานอิทธิพลของชาวตะวันตก 

ที่ค้าขายอาวุธปืนทนัสมยัและเข้ามาเผยแพร่ครสิต์ศาสนา จงึมนีโยบายปิด

ประเทศ ออกกฎขบัไล่คนต่างชาตทิั้งหมดในประเทศออกไป และไม่อนญุาต

ให้ชาวต่างชาตอิื่นใดเข้าดนิแดนญี่ปุ่นได้อกี ยกเว้นชาวฮอลนัดากลุ่มเลก็ๆ 

แต่กจ็�ากดับรเิวณให้อาศยัอยูท่ี่เกาะเดะจมิะเท่านั้น และที่นางาซากกิม็พ่ีอค้า

ชาวจนีกลุ่มเลก็อาศยัอยู่บ้างเช่นกนั       

นบัตั้งแต่สมยัโชกนุต้นตระกลู ตามกฎระเบยีบแล้ว เดก็และสตรชีาว

ต่างชาติไม่ได้รับอนุญาตให้เหยียบย่างเข้าสู่เกาะญี่ปุ่น ทว่าผ่านไปสองร้อย

กว่าปี รฐับาลบะขุฟ๖ุยุคนี้เริ่มผ่อนปรนกฎระเบยีบให้แก่ตวัแทนของบรษิทั

อีสต์อินเดียมากขึ้น เพราะเห็นประโยชน์จากวิทยาการสมัยใหม่โดยเฉพาะ

ความรู้ทางการแพทย์จากโลกตะวันตก จึงยินยอมให้คณะของมิสเตอร์ 

ฟิลปิป์ ฟรานซ์ ฟอน ซโีบลด์๗ซึ่งมเีดก็และสตรอียู่ที่เดะจมิะได้ บดิาของ

เธอจงึให้มารดาและเธอออกจากเมอืงปัตตาเวยี๘ ที่พ�านกัชั่วคราวตามมาอยู่

๔ 出島 เกาะที่มรีูปร่างเหมอืนพดั เป็นที่อยู่อาศยัของชาวฮอลนัดาและพ่อค้าจนีสมยัเอะโดะ
๕ 

徳川将軍 ต้นศตวรรษที่ ๑๗ เป็นยุคที่โชกุนตั้งตนเป็นใหญ่ ปกครองประเทศแทนองค์

จกัรพรรดซิึ่งเป็นเพยีงแค่สญัลกัษณ์เท่านั้น โดยมโีชกุน โทะขุงะวะ อเิอะยะส ึ เป็นต้นยุค เขา

รวบรวมญี่ปุ่นเป็นปึกแผ่นหลงัจากยุคสงครามกลางเมอืง ด�าเนนินโยบายปิดประเทศเป็นยุค

ศกัดนิา ตระกูลนี้ปกครองญี่ปุ่นยาวนานถงึ ๒๖๕ ปี 
๖ 幕府 ชื่อเรยีกคณะรฐับาลโชกุน
๗ Philipp Franz von Siebold (ค.ศ. ๑๗๙๖-๑๘๖๖) นกัฟิสกิส์ชาวเยอรมนัแต่ไปญี่ปุ่นในนาม

ฮอลนัดา โดยน�าวทิยาการทางการแพทย์เข้าสู่ญี่ปุ่น ขณะเดยีวกนักส็�ารวจวจิยัค้นคว้าพชืพนัธุ์

พื้นเมอืง
๘ ปัจจุบนัคอืเกาะชวา
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ด้วยกันที่ญี่ปุ่น และนับว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อยิ่งกว่าที่หนนี้เธอกับมารดา 

ได้มาเหยยีบเยอืนเอะโดะ เมอืงหลวงของรฐับาลท่านโชกนุซึ่งอยูห่่างไกลถงึ

แถบคนัโต...ภาคตะวนัออกของประเทศ แม้จะเป็นการชั่วคราว    

นั่นเป็นเพราะอาชพีของบดิาเธอนั่นเอง เขาเป็นเสมยีนอาลกัษณข์อง

มสิเตอร์ซโีบลด์ซึ่งเดนิทางมารายงานตวัที่เอะโดะปีละครั้งตามข้อก�าหนดของ

รัฐบาลโชกุน บิดาเธอต้องติดตามเจ้านายเพื่อจดบันทึก และเป็นที่รู้กันว่า

มสิเตอร์ซโีบลด์จะน�าสนิค้าแปลกใหม่ของโลกตะวนัตก เช่น ตะเกยีงเจ้าพายุ 

และเครื่องเขียนทันสมัยชั้นดีเช่นกระดาษ พู่กัน หมึกมาจ�าหน่ายระหว่าง

พ�านักที่เอะโดะเพื่อบริการไดเมียว๙ ซามุไร และข้าราชการที่นี่ได้สะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีครอบครัวของเธอดูแลร้านให้ และด้วยมารดาเธอมี

ความรูด้้านการรกัษาพยาบาล จงึได้รบัอนญุาตเป็นกรณพีเิศษให้ตดิตามมา

ได้ เพื่อตรวจสุขภาพของภรยิาท่านโชกุนและสตรฝ่ีายใน 

แม้การพูดภาษาญี่ปุ่นจะไม่เป็นอุปสรรคส�าหรับมาเรีย แต่ก็ยัง 

ไม่คล่องแคล่วเท่าบดิาซึ่งใช้ชวีติที่เดะจมิะตั้งแต่แตกหนุม่ ท่านเดนิทางกลบั

ฮอลนัดาเพื่อสมรสกบัมารดาเธอที่นั่นแล้วย้ายมาอยู่ปัตตาเวยี และกลบัมา

ญี่ปุน่อกีครั้งตามค�าชวนของมสิเตอร์ซโีบลด์ซึ่งต้องมารบัต�าแหน่งผู้ว่าราชการ

ตัวแทนบริษัทอีสต์อินเดียของรัฐบาลฮอลันดาประจ�าเดะจิมะคนใหม่ตั้งแต่

หกปีก่อน

มาเรยีมาหยุดยนือยู่หลงัวงล้อมที่มชีาวญี่ปุ่นมุงอยู่เตม็

“ซุมมิะเซน็...ขอโทษค่ะ” 

เสยีงร้องขอทางเป็นภาษาญี่ปุน่ส�าเนยีงแปร่งๆ ของเธอท�าให้คนมุงที่

บังอยู่ด้านหน้าหันมามอง เมื่อเห็นรูปลักษณ์สีนัยน์ตาว่าเป็นชาวตะวันตก  

ต่างกถ็อยหลบไม่อยากอยู่ใกล้ จงึเปิดพื้นที่ให้เธอเข้าดูด้านหน้าได้ 

๙ 大名 ขุนพลหรอืเจ้าเมอืงผู้ครองแคว้นต่างๆ ซึ่งมเีมอืงน้อยใหญ่หลายเมอืงอยู่ในความดูแล 

ไดเมยีวอยู่ภายใต้การปกครองของโชกุนอกีทอดหนึ่ง
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มาเรยียกสองมอืประสานตรงอก ตาลกุวาวอย่างตื่นตะลงึเมื่อเหน็ว่า

ผู้คนก�าลังยืนซุบซิบขณะมุงดูอะไรกัน...เบื้องหน้าเธอมีชายหนุ่มสองคนซึ่ง

ดูจากเครื่องแต่งกายชุดฮะขะมะ๑๐สีเข้มสวมทับหลายชั้นและทรงผม 

ฉ่งมะเงะ๑๑ ใส่น�้ามนัหวเีกบ็เรยีบงามกร็ูว่้าเป็นชนชั้นซามไุร ทั้งคูย่นืปักหลกั 

มอืก�าดาบแน่น ต่างคนต่างจ้องมองอกีฝ่ายไม่กะพรบิตา              

นกึอยากให้มคิาเอล...พี่ชายมายนืข้างๆ ตอนนี้ที่สุด เขาต้องตื่นเต้น

เช่นเดยีวกบัเธอแน่นอน เธอกบัเขาเคยเหน็ซามุไรบ่อย เพราะเป็นลูกค้ามา

ซื้อสนิค้าที่ร้าน แต่การที่มซีามไุรร่างก�าย�ามายนืจงัก้าเตรยีมประดาบฟาดฟัน

กนัต่อหน้าแบบนี้ เธอและพี่ชายไม่เคยเหน็มาก่อนแน่นอน ยิ่งในตลาดกลาง

เมืองอย่างนี้ด้วยแล้วแทบไม่น่าเชื่อ...แต่เธอได้ยินจากบิดาว่าโชกุนท่านนี้ 

ไม่โปรดให้ซามุไรจบัดาบโดยไม่จ�าเป็นมใิช่หรอื

“พวกเขามีเรื่องอะไรกันหรือจ๊ะ” เธออดกระซิบถามผู้ชายที่อยู่ข้างๆ 

ไม่ได้ 

หามใีครกล้าเสวนากบัเธอไม่ จนมโินะวิ่งตามมาทนั หล่อนก้มหอบ

เอามือยันหัวเข่าอยู่ข้างๆ มาเรียจึงถามค�าถามนี้อีกครั้งกับสาวใช้ให้ช่วย

สื่อสารแทน 

“อ๋อ จะมีอะไร้...ก็ท่านซามุไรตระกูลมะเอะดะน่ะซี้ ไปกระชากไหล่

ซามุไรบ้านอะริโมะริเข้าถึงเป็นเรื่อง ท่านยืนซื้อของของท่านอยู่ดีๆ แท้ๆ” 

หญงิสูงวยันางหนึ่งตอบข้อข้องใจของมโินะ

“เฮ้ย! ใครว่าล่ะ ป้าเพิ่งมาคงไม่ทนัเหน็ ถ้าท่านซื้อข้าวซื้อของเฉยๆ 

ก็ไม่เป็นเรื่องหรอก แต่นี่คุณชายแห่งบ้านอะริโมะริน่ะลวนลามแม่ค้าขาย

๑๐ 袴 ชุดกโิมโนผู้ชาย บางครั้งใส่ส�าหรบัเล่นกฬีา
๑๑ 丁髷 เป็นทรงผมของซามุไรที่โกนผมด้านหน้าไปจนถงึตรงกลางให้เกลี้ยง ส่วนด้านหลงัปล่อย

ยาวใช้น�้ามนัลบูและรวบผกูเป็นหางม้าเลก็แล้วพบัเกบ็ให้ปลายผมอยูก่ลางกระหม่อม เพื่อสะดวก

ในการสวมหมวกออกรบ ผมที่มดัไว้นี้จะช่วยกนัไม่ให้หมวกเลื่อนหลุด ปัจจุบนัเป็นทรงผมของ

นกักฬีาซูโม่ 
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เครื่องประดับต่างหาก ท่านมะเอะดะเข้ามาขวางเลยเป็นเรื่อง” ชายที่อยู่

ใกล้ๆ แย้งผสมเล่าเป็นฉาก

“แล้วพวกท่านรู้ได้อย่างไรว่าเป็นซามุไรของตระกูลไหน” มิโนะถาม

ค�าถามที่มาเรยีอยากรู้พอดี

“โธ่ อีหนูเอ๊ย...ใครๆ เขาก็รู้จักคนของสองตระกูลนี้ทั้งนั้นแหละ 

สงัเกตดูตราประจ�าตระกูลสขีาวตรงอก แขนเสื้อ หรอืไม่กด็้านหลงัชุดท่าน

กไ็ด้ ท่านประจ�าอยู่ต่างคุม้ไดเมยีวกนั” แล้วคนพดูกห็นัมากระซบิ “นี่ได้ข่าว

ว่าก�าลงัแข่งขนักนัเพื่อเป็นคนโปรดท่านโชกนุอยู่” แล้วอยูด่ีๆ  กห็ยดุเล่า หนั

มาถาม “หนตู้องเป็นคนต่างถิ่นแน่ ไม่กม็วัแต่เอาหวัมดุถงัหมกัเต้าเจี้ยวอยู่

ละส ิถงึไม่รู้เรื่องรู้ราว มาจากที่ไหนล่ะ ส�าเนยีงเหมอืนทางใต้” 

“นางาซากจิ้ะ ฉนัตามเจ้านายมาเอะโดะ” มโินะตอบพลางยิ้ม

มาเรียยืนดูสองซามุไรกุมด้ามดาบที่ยังอยู่ในฝัก ต่างมองคุมเชิงกัน 

ทั้งสองไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบด้านรูปร่าง แต่ฝ่ายที่หน้าตาดีกว่าดู

เหมอืนว่าจะก�าย�ากว่าเลก็น้อย

“คนไหนคือคนตระกูลอะริโมะริจ๊ะ” มาเรียถาม เพราะเธอพูดด้วย

ส�าเนียงแปร่งเกินไปจึงไม่มีใครยอมคุยกับเธอ มาเรียจึงกระซิบให้มิโนะ

สนทนาแทน 

“คนหน้าตาดุกว่านั่นละ คณุชายเลก็ของตระกลู ขะม่น๑๒ท่านเป็นรูป

ต้นไม้ตามชื่อตระกูลที่แปลว่าป่า เขาเล่าลือกันว่าท่านอะริโมะริมีนางเล็กๆ 

ในคุ้มเยอะ” ลุงตอบเมื่อมโินะถาม

“คนที่ก�าลงัตะโกนด่าค�าหยาบท้าทายอยู่ใช่ไหมจ๊ะ” มโินะถาม 

มาเรยีไม่รู้เลยว่าซามไุรคนนั้นร้องด่าถ้ามโินะไม่พดู เสยีงที่ได้ยนินั้น

กระโชกโฮกฮากและเรว็มากจนเธอจบัใจความไม่ทนั แต่กพ็อจะเดาออกจาก

โทนเสยีงและฟังค�าหยาบบางค�าออก

๑๒ 家紋 ตราหรอืสญัลกัษ์ประจ�าตระกูลของชาวญี่ปุ่น 
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“นั่นแหละ” หญิงวัยกลางคนซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆ เป็นฝ่ายให้ข้อมูลบ้าง 

“ส่วนตราตระกูลมะเอะดะน่ะ เป็นรูปหยินหยางเหมือนหยดน�้าวางเรียงกัน 

มองไกลๆ อาจจะดยูาก แต่ป้าน่ะจ�าได้ คณุชายเลก็ของตระกลูมะเอะดะมา

อดุหนนุขนมป้าประจ�า แล้วหนดูหูน้าท่านส ิป้าเพิ่งเหน็หน้าเคร่งขรมึน่ากลวั

ของท่านครั้งแรกเอาวันนี้แหละ ปกติท่านใจดีจะตาย ท่านไม่ถือตัวว่าเป็น

ชนชั้นบชุ๑ิ๓” ป้าซึ่งตอนแรกไม่กล้าคยุกบัเธอเผลอตอบ เพราะมวัจดจ่ออยู่

กบัภาพตรงหน้า

“ช่าย...ไม่ว่าจะเป็นชาวนาชาวไร่ ช่างฝีมือ พ่อค้า หรือชาวบ้าน

ธรรมดาอย่างเราๆ ท่านทกัทายหมด ปกตแิค่ซามไุรเดนิผ่าน พวกเรากต้็อง

รบีก้มหน้างุดแล้ว แต่ท่านนี่...ถอืว่าเป็นคนหนุ่มที่อารมณ์ดมีเีมตตา” ชาย

ข้างๆ ให้ข้อมลูเสรมิบ้าง “และกค็งเพราะชอบช่วยเหลอืคนนั่นแหละ ถงึเกดิ

เรื่องแบบนี้” 

“แล้วซามุไรทั้งสองมาจากไดเมยีวไหนหรอืจ๊ะ” มาเรยีถามบ้าง

“อ๋อ...ท่านเทะรุโมะโตะแห่งตระกูลอะริโมะริ มาจากแคว้นคามา- 

คุระ๑๔ใกล้ๆ เอะโดะนี่แหละ มาอยู่ก่อนถึงกร่างไง” ลุงป้องปากกระซิบ 

“ส่วนท่านชนุโนะสเึกะแห่งตระกลูมะเอะดะมาจากแคว้นนารา๑๕ เมอืงหลวง

เก่าเหมอืนกนั เพิ่งมาได้ไม่กี่เดอืนนี่เอง” 

“นั่นส ิชาวบ้านแถวตลาดกภ็าวนาว่าเมื่อไหร่คุณชายเทะรุโมะโตะจะ

อยู่ครบสองปีเสยีท ีท่านจะได้กลบัถิ่น” ป้าที่ขายขนมเสรมิ

๑๓ 武士 นกัรบ สมยัโทขุงะวะแบ่งระดบัคน 身分制 (มบิุนเซ) เป็น ๔ ชนชั้น คอื 

 ๑. 武士 (บุช)ิ นกัรบ หรอื 侍 (ซามุไร) คนไทยคุ้นค�าว่า “บุชโิด วถิแีห่งนกัรบ” 

 ๒. 職人 (โชะขุนนิ) ช่างฝีมอื

 ๓. 商人 (โชนนิ) พ่อค้า หรอื 町人 (โจนนิ) ชาวเมอืง

 ๔. 農民 (โนมนิ) ชาวไร่ชาวนา อาศยัอยู่ในชนบท 

ทั้งสี่ชนชั้นอาศยัอยู่ในเมอืงซึ่งสร้างอยู่รอบปราสาทของไดเมยีวในแต่ละแคว้น
๑๔ 鎌倉 เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่น ต้นศตวรรษที่ ๑๔
๑๕ 奈良 เมอืงหลวงเก่าของญี่ปุ่นในศตวรรษที่ ๘
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“หมายความว่าอย่างไรหรอืจ๊ะ” มาเรยีสงสยั

“อ้อ...หนูเป็นต่างชาติคงไม่รู้สินะ ตั้งแต่สมัยท่านโชกุนอิเอะยะส ึ 

ต้นตระกูลโชกุนโทะขุงะวะแล้ว ท่านออกกฎให้บรรดาไดเมียวส่งลูกหลาน

หนุ่มๆ มาอยู่ที่เอะโดะสองปี และท่านไดเมยีวเจ้าเมอืงกต้็องเดนิทางมาเยี่ยม

คารวะท่านโชกุนทุกปีเหมอืนกนั” 

“ส่งมาอยู่ที่นี่เพื่อรบัราชการหรอืจ๊ะ” 

“ถ้าพูดให้หรูกใ็ช่ แต่เหตุผลจรงิๆ ใครจะกล้าเอ่ยล่ะ” พ่อค้าตอบ

“แล้วคุณลุงคุณป้าว่าซามุไรสองท่านนี้จะประดาบกนัจรงิๆ ไหมจ๊ะ” 

ยงัไม่ทนัที่ใครจะตอบ เสยีงร้อง “โวะ!” หนกัๆ สั้นๆ จากทั้งสองฝ่าย

เสมอืนสญัญาณพร้อมบุกกด็งัขึ้น สองซามุไรต่างย่อเข่ากางขา วางสองเท้า

จิกกับพื้นดินแน่นตามต�าแหน่งเตรียมต่อสู้ ขยับตัวซอยเท้าเผชิญหน้ากัน 

ดาบทั้งสองฟาดฟันทั้งบนและล่างกระทบกันอย่างแรงจนเกิดประกายไฟ

พร้อมเสียงเหล็กเนื้อดีฟาดฟันกระทบกันฟังดูน่ากลัว ทั้งคู่ผลัดกันรุกและ

รบัโดยไม่มใีครเพลี่ยงพล�้า หลายครั้งที่อกีฝ่ายถอยร่นจนหมู่คนมุงวงแตก 

เปิดทางให้ทั้งคู่ประดาบอย่างน่าหวาดเสยีว

มาเรยีได้แต่ยนืเอามอืปิดปากไม่กล้าร้องสกัแอะ ตาจ้องการต่อสูด้้วย

ดาบของจรงิเป็นครั้งแรก มนัท�าให้เธอตื่นเต้นเลอืดฉดีพลา่นทั่วร่าง ใจเต้น

แรง ที่ผ่านมาเธอเคยเห็นซามุไรยืนจับดาบแต่ในรูปวาดเท่านั้น ของจริง 

น่ากลัวขนลุกขนพองจนแทบลืมหายใจขนาดนี้เชียวหรือ น่าหวาดเสียวยิ่ง

เมื่อเห็นแสงวาววับของคมดาบซามุไรที่ว่ากันว่าฟันฉับเดียวตัดกระดูกตัด

คอขาดได้ง่ายๆ ช่างแตกต่างจากภาพวาดที่วางขายในร้านเธอลบิลบั

มิโนะสาวใช้ของเธอยืนตัวสั่นอยู่ด้านหลัง หลับตาปี๋อย่างหวาดกลัว 

ก้มหน้าก้มตาซบไหล่เธอ บางคราวกช็ะโงกข้ามไหล่ ลมืตามองลอดนิ้วมอื 

ที่กางปิดหน้าไว้ พอถงึตอนหวาดเสยีวกผ็ลุบอยู่ข้างหลงัอกี ถ้าบดิามาเหน็

มโินะต้องถูกตดัเบี้ยแน่ เพราะนอกจากจะไม่ออกหน้าปกป้องดูแลแล้ว ยงั

ซุกอยู่ข้างหลังเอาตัวเธอเป็นก�าบังอีกด้วย ทว่ามาเรียไม่สนใจอะไรทั้งนั้น 



52  l  ด ว ง ด ล ก ล รั ก

เธอยังคงมองซ้ายทีขวาทีไปตามทิศทางที่ซามุไรทั้งสองเคลื่อนไหวอย่าง 

ตาไม่กะพรบิ

หลงัจากประดาบหลายกระบวนท่า ตอนนี้ทั้งคูย่นืประจนัหน้า ก�าดาบ

ยื่นสุดแขนจนปลายดาบแตะกัน ต่างฝ่ายต่างขยับขาลองเชิง พลันทั้งสอง

ต่างกระชบัด้ามไว้มั่นแล้วสบืเท้าเข้าหากนั เพยีงก้าวเดยีวดาบต่อดาบกไ็ขว้

เหมอืนเป็นกนัชนจนข้อศอกของทั้งคูต่ดิหน้าอก ใบหน้าห่างกนัไม่กี่คบื จ้อง

ตากนัอย่างเอาเป็นเอาตายลอดดาบที่ไขว้ขดัจนปลายดาบทั้งสองตั้งชี้ฟ้าเหน็

เงาคมวาวปลาบ

ทั้งคู่เปล่งเสียงเค้นพลังดังลั่น ดูเหมือนเทะรุโมะโตะจะได้เปรียบ

เพราะเป็นฝ่ายได้รุก ทว่าชุนโนะสเึกะขยบัถอยหลงัเพื่อหลอกต่างหาก เขา

ถอยสองก้าวแล้วเบี่ยงตวั พลกิมอืตวดัรวดเรว็จนดแูทบไม่ทนั ดาบคมกรบิ

เฉือนไหล่ซ้ายของอีกฝ่าย แขนเสื้อกิโมโนขาดจนเห็นเนื้อขาวและเลือดซึม

เป็นแนวยาว เทะรโุมะโตะมสีหีน้าตกใจ เซแซ่ดๆ ล้มลงกมุแผลและก้มมอง

รอยคมบาดอย่างหน้าเสยี ชุนโนะสเึกะขยบัเข้าหา เอาปลายดาบชี้อกีฝ่าย

“ท่านต้องยอมขอโทษนาง และมอบเบี้ยชดเชยที่ท�าให้นางเสยีขวญั” 

“ขวญัเขวญิมนัเสยีที่ไหน นางน่าจะยนิดทีี่บุช.ิ..ชนชั้นนกัรบอย่างข้า

สนใจ ข้าอุตส่าห์ลดตัวล้วงสาบชุดยูกะตะเพื่อสัมผัสเนื้อนิ่มของนาง นาง 

น่าจะพอใจด้วยซ�้า” 

“ท่านพูดแบบนี้ออกมาได้อย่างไร เราเป็นชนชั้นปกครอง ไฉนมา

ท�าให้ผู้คนหวาดกลัว ขอให้ท่านลุกขึ้นมาขอโทษนางเดี๋ยวนี้ เร็วสิ ไม่อาย

พวกชาวบ้านร้านถิ่นที่ก�าลงัมุงดูอยู่นี่หรอืไร” 

ชนุโนะสเึกะลดดาบลง ขยบัถอยหนึ่งก้าวเพื่อเปิดทางให้เทะรุโมะโตะ

ลุกขึ้น

“ข้าไม่ขอโทษ!” เทะรโุมะโตะบอกเสยีงกร้าว “ไม่เคยมซีามุไรคนไหน

ขอโทษคนชั้นต�่ากว่าหรอก ท่านจะมาบงัคบัข้าไม่ได้!” แววตาบ่งบอกความ

ไม่พอใจชดัเจน พลางกดัฟันใช้ดาบยนัพื้นลุกขึ้นยนื
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“ลูกผู้ชายนกัรบ หากท�าผดิ ต้องกล้ารบัผดิ” ชุนโนะสเึกะเตอืนสติ

“ก็ข้ามิได้ท�าผิด บอกแล้วไงว่าข้าท�าให้นางเคลิบเคลิ้มยินดีต่างหาก 

คนอย่างนงัพวกนี้ ข้าโยนเศษเบี้ยให้ พวกนางกว็ิ่งโร่เข้าไปมอบร่างให้ข้าคลี่

ล้วงกิโมโนถึงในคุ้มของข้าแล้ว” เทะรุโมะโตะกล่าววาจาดูถูกพลางบุ้ยปาก

ไปทางสาวน้อยนางหนึ่ง แต่ยังจ้องมองชุนโนะสึเกะอย่างเคียดแค้น “ท่าน

มะเอะดะ ท่านไม่มสีทิธิ์มาตดัสนิหรอืบงัคบัข้า ครั้งนี้ท่านเป็นฝ่ายเริ่มหาเรื่อง

ก่อน แล้วยงัท�าข้าบาดเจบ็ เรื่องไม่จบแค่นี้แน่ ข้าจะยื่นเรื่องผ่านสภาไดเมยีว

ถงึท่านโชกุน” คนบาดเจบ็พอลุกขึ้นได้กเ็ริ่มขู่

“ท่านกรุณาเขียนเนื้อความให้ถูกต้องด้วยแล้วกัน เล่าเรื่องราวตาม

ความเป็นจรงิ และที่ส�าคญั...อย่าใช้ตวัอกัษรคนัจ๑ิ๖กบัคะนะ๑๗ผดิเหมอืน

คราวก่อนอกี หรอืท่านจะมาหาข้าให้ช่วยแก้ค�าร้องให้ ข้ากย็นิดนีะ” 

ชุนโนะสเึกะเกบ็ดาบเข้าฝัก แต่ยงักุมด้ามดาบแน่น

“หน็อย...ถือว่าเป็นเอกด้านอักษรแล้วมาเย้ยข้าเหรอ” เทะรุโมะโตะ

เกบ็ดาบบ้าง ตาที่จ้องมาเผยแววคั่งแค้นเกลยีดชงั “เตรยีมรบัหนงัสอืจาก

ข้าได้เลย ข้าไม่ยอมให้เรื่องนี้จบง่ายๆ หรอก” 

กลา่วจบเทะรโุมะโตะกกุ็มแขนจงใจชนไหลอ่กีฝ่ายเดนิออกไป ขณะ

ที่ชุนโนะสึเกะเบี่ยงตัวเพื่อเดินไปหาหญิงสาวที่นั่งคู้ตัวสั่นซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก

มาเรยีนกั หล่อนคงเป็นแม่ค้าซึ่งถูกซามุไรจอมกร่างคนนั้นลวนลาม 

ทันใดนั้นก่อนที่ใครจะคาดคิด เทะรุโมะโตะก็วิ่งกลับมากระแทก 

ชุนโนะสเึกะจากด้านหลงัจนล้มแล้ววิ่งหนไีป ซามุไรผู้กล้าไม่ทนัระวงัตวัจงึ

เสยีหลกัล้ม เซมาชนมาเรยีซึ่งทรงตวัไม่ค่อยดอียูแ่ล้วยามยนือยูบ่นเกี๊ยะไม้

คู่เล็ก หญิงต่างแดนล้มลงในอ้อมแขนของเขา เธอนิ่วหน้าด้วยความเจ็บ

๑๖ 漢字 ตวัอกัษรที่ญี่ปุ่นรบัมาจากจนี (คนั หมายถงึ ฮั่น) 
๑๗ カナ ปกตเิป็นค�าเรยีกตวัอกัษรญี่ปุน่ทั้งฮริะงะนะและคะตะคะนะ แต่ในที่นี้หมายถงึตวัอกัษร

ภาษาเก่ามนัโยงะนะ ใช้ก�ากบัตวัคนัจอิกีท ีเพื่อช่วยให้อ่านได้ถูกต้อง และบ่งชี้ว่าค�านั้นท�าหน้าที่

เป็นประธาน กริยิา หรอืกรรม
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เพราะด้ามดาบของซามุไรร่างใหญ่กระแทกใต้อกเธออย่างจัง ยกมือกุม

บรเิวณที่เจบ็ด้วยสญัชาตญาณจนมอืไปเกี่ยวสายห้อยดาบ

ซามุไรหนุ่มกล่าวขอโทษละล�่าละลกั และพยุงเธอลุกขึ้น

“เจ้า...เจ้าไม่เป็นไรใช่ไหม” 

ซามไุรหนุม่ถามอย่างใส่ใจด้วยเสยีงทุม้ เมื่อเธอเงยหนา้ขึ้นกท็นัเหน็

แววตาห่วงใยของเขา เพยีงวบูเดยีวเท่านั้นแววตาที่ปรากฏอยูบ่นวงหน้าของ

เขากเ็ปลี่ยนเป็นแปลกใจเมื่อเหน็สตีาของเธอ แต่เขาไม่กล่าวอะไรอกี 

มิโนะก้าวเข้ามาประคองเธอ เขาคงเห็นว่าหญิงต่างชาติอย่างเธอไม่

เป็นไรแล้วจงึก้มศรีษะให้เลก็น้อย แล้วหนัไปไต่ถามแม่ค้านางนั้นก่อนเดนิ

จากไป

“เจบ็ไหมเจ้าคะคุณหนู” 

“เจบ็ส ิถามได้ อูย...” เธอลูบใต้อกป้อยๆ “ถ้าเป็นชุดกโิมโนฤดูอื่น

จะไม่เจบ็เท่านี้เลย ชุดยกูะตะนี่บางกว่าตั้งหลายชั้น เพิ่งรู้นะว่าด้ามดาบของ

พวกซามุไรนั้นแขง็มาก” 

“แขง็สเิจ้าคะ ทั้งด้ามทั้งปลอกดาบท�าจากไม้หุม้ด้วยหนงักระเบนชั้น

ด ีเพราะต้องห่อหุ้มรกัษาดาบเหลก็อนัคมกรบิขนาดนั้น เดี๋ยวถงึบ้านมโินะ

ขอดูหน่อยนะเจ้าคะ ถ้าฟกช�้าจะได้ทายา โถ...ผวิอ่อนๆ ของคุณหนู...นี่คง

เจบ็” สาวใช้เอ่ยอย่างเป็นห่วง

“โอย...เจ็บจนจุกเลย” หญิงสาวสูดปาก แล้วเอ่ยเจื้อยแจ้วอย่าง 

ตื่นเต้นขณะก้าวเดิน “ดาบซามุไรนี่ช่างคมมากเลยนะ มิโนะเห็นบาดแผล 

นั่นไหม หูย...ขนลุก เห็นเนื้อขาวๆ กับเลือดสดๆ นั่นแล้ว ต้องรักษา 

หลายวนัแน่เลย แต่คนอะไรยงัอุตส่าห์ทนเจบ็กลบัมากระแทกอกีได้” 

“ซามุไรชั้นต�่าสิเจ้าคะ” มิโนะเหลียวดูซ้ายขวาแล้วกระซิบ “เสีย 

ชื่อเสยีงวงศ์ตระกูลหมด ท�าร้ายคนจากด้านหลงั เล่นเอาทเีผลอ” 

มาเรียพยักหน้าเห็นด้วย แล้วชะงักเท้าเมื่อปลายนิ้วสัมผัสสิ่งเย็นๆ 

บางอย่าง คิ้วบางขมวดอย่างสงสยั 
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“นี่...มนั...อะไรน่ะ” มาเรยีแบมอืให้มโินะดจูี้ทรงกลมคลา้ยเหรยีญที่

ไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงขอบโอบิ๑๘ตั้งแต่เมื่อไร

“ตายจรงิ เหรยีญตราประจ�าตระกลูค่ะคณุหนู ของท่านมะเอะดะแน่

เลย รูปหยนิหยางสามอนัเหมอืนตราขะม่นที่เสื้อท่านเลย” 

“แล้วมนัมาอยู่ที่ข้าได้ยงัไงกนั” 

“นั่นสเิจ้าคะ” 

มโินะใช้นิ้วเคาะกะโหลกตวัเอง เหลอืบมองขึ้นด้านบนอย่างใช้ความ

คดิ 

“รู้แล้ว!” คนพูดตาโตเมื่อนึกออก “เดาว่า...ท่านคงจะร้อยสายห้อย

ปลอกดาบแน่เลย ปกตจิะมผ้ีาพนัทบัอกีชั้น สงสยัจะหลวม ตั้งแต่ประดาบ

กนัแล้ว พอโดนพุ่งชนล้มเมื่อครู่ คงหลุดตดิมาเจ้าค่ะ” 

“โอ...นิ้วข้าคงไปเกี่ยวเข้าให้ส ิแล้วจะท�ายงัไงดลี่ะมโินะ” 

“กเ็กบ็ไว้เป็นของที่ระลกึสเิจ้าคะคณุหนู พวกเราจะเข้าไปหาท่านซามุไร

ข้างในได้ยงัไง ของแค่นี้ไม่เป็นไรหรอกเจ้าค่ะ เดี๋ยวท่านกส็ั่งให้คนท�าจี้ขึ้น

มาใหม่เอง ดไีม่ดที่านอาจมหีลายอนั ตดิประดบัดาบทุกเล่มกไ็ด้ รบีกลบั

เถอะเจ้าค่ะ เดี๋ยวนายผู้ชายท่านจะเป็นห่วง” 

มาเรยีพยกัหน้า ปล่อยให้มโินะประคองเธอเดนิ หญงิสาวรูส้กึอุน่วาบ

เมื่อจี้ประจ�าตระกูลของซามุไรผู้นั้นอยู่ในมือ ราวกับอุปาทาน ใบหน้าของ 

ซามุไรหนุ่มที่ส่งสายตามองเธออย่างห่วงใยแวบขึ้นมา แม้เพียงแวบเดียว 

แต่ตดิตาไม่ลมื

เมื่อมาเรยีกลบัถงึที่พกั เธอแทบรอพี่ชายกลบัมาไม่ไหว สาวน้อยเล่า

เหตุการณ์ระทึกขวัญให้พี่ชายของเธอฟังอย่างตื่นเต้น มิคาเอลบ่นอิจฉา 

น้องสาวที่ได้เหน็การประดาบจรงิๆ ของซามุไรซึ่งทั้งคู่เคยเหน็แต่ในรูปวาด 

มาเรยีค้นรปูในร้านมาดแูละอธบิายอย่างออกรสชาต ิทั้งหยอกล้อและเกทบั

๑๘ 帯 ผ้าคาดเอวของชุดกโิมโน
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พี่ชาย เสยีงหวัเราะปนเสยีงสนทนาของทั้งสองดงัลั่นจนบดิาเดนิมาใกล้ๆ ก็

ยงัไม่มใีครรู้ตวั

“ดาบคาตานะคมมากเลยสินะ คิดว่าฟันทีเดียวขาดสองท่อนได้เลย

หรอืเปล่า” 

“หูย...ที่สุดของที่...” 

เสียงหวานขาดหายไป เมื่อคนตอบรู้ตัวว่าเสียงที่ถามไม่ได้ออกมา

จากปากพี่ชาย แม้โทนเสียงคล้ายกันมาก แต่ฟังดูก็รู้ว่าเป็นเสียงของใคร 

สกัคนที่อาวุโสกว่า และคนคนนั้นจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจาก...

“ปาป้า!” มาเรยีอุทานอย่างตกตะลงึเมื่อเหน็บดิายนืกอดอกมอง

“นี่ไปซนมาขนาดนี้เลยหรอืมาเรยี ที่นี่เอะโดะนะ ไม่ใช่นางาซาก ิพวก

เราจะไปเดินเที่ยวเล่นโน่นนี่เหมือนเดิมไม่ได้ ถึงเราจะมีลูกค้าเป็นคนใหญ่

คนโตกเ็ถอะ แต่เดนิทางเข้าไปในเมอืง ไปเที่ยวตลาดแบบนั้นมนัอนัตราย” 

“แต่ลกูสวมชดุยกูะตะ เกล้าผมมผ้ีาคลมุปิดมดิชดิให้กลมกลนื ไม่มี

ใครสงัเกตหรอกค่ะ” 

“สีตาลูกน่ะเด่นแปลกกว่าคนอื่นอยู่แล้ว ลูกก็รู้ ที่เอะโดะไม่มีหญิง

ต่างชาตอิื่นใดนอกจากคณะเรา พ่อขอร้องและสั่งห้าม ไม่ให้ลกูแอบหนอีอก

ไปในเขตเมอืงอย่างนี้อกี ถ้าจะไปต้องไปกบัพ่อหรอืแม่เท่านั้น ถ้าดื้อไม่ฟัง 

พ่อจะส่งกลับไปอยู่กับญาติที่นางาซากิไม่ก็ปัตตาเวีย หรือไม่ก็ส่งกลับ

ฮอลนัดาไปเลย...ให้ลูกกลบัคนเดยีวด้วย แล้วจะเรยีกมโินะมาลงโทษ” 

 “ขอโทษค่ะปาป้า อย่าลงโทษมโินะ และอย่าโกรธลกูเลยนะคะ” เธอ

วิ่งไปเกาะแขนพลางออดอ้อน “นะ...นะ...คราวหน้าคราวหลงัลกูจะไม่ไปไหน

ตามล�าพงัอกี” 

“ด ี ไปกบัมคิาเอลสองคนกไ็ม่ได้ เข้าใจไหม ชาวเอะโดะไม่ชอบคน

ตะวนัตกลกูกร็ู ้เขาให้เราอยู่เป็นที่ชั่วคราว เราอยูแ่ถวๆ นี้ได้ แต่ห้ามเข้าไป

เพ่นพ่านในเมอืง” 

“ค่ะ” มาเรยีรบัค�าเสยีงอ่อย
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“ลูกขายของที่ร้านก็พบเจอผู้คนอยู่แล้ว ไม่ต้องออกไปผจญภัยข้าง

นอกหรอกลูก เชื่อพ่อนะ” 

บิดาของเธอพูดไว้ไม่ผิดเลย วันหนึ่งๆ เธอพบผู้คนมากมาย ล้วน

แล้วแต่เป็นชนชั้นสูงทั้งสิ้น ด้วยสินค้าในร้านคนที่มีการศึกษาเท่านั้นถึงจะ

ใช้สอยและเป็นของน�าเข้า แปลกใหม่หาไม่ได้ตามร้านทั่วไป แม้ราคาสงู แต่

สนิค้ากเ็ปี่ยมไปด้วยคณุภาพ ชวีติที่ได้พบและต้อนรบัลกูค้ามากหน้าหลาย

ตากไ็ม่ท�าให้เธอเบื่อนกัหรอก 

แล้วชีวิตที่น่าตื่นเต้นจนยากจะลืมเลือนก็คืบคลานมาหาเธอในเช้า 
วันหนึ่ง วันที่เธออยู่เฝ้าร้านคนเดียว บิดาและมิคาเอลออกไปส่งของที่คุ้ม

ไดเมยีวในเมอืง ส่วนมารดาตดิตามไปตรวจสขุภาพและแนะน�าเครื่องส�าอาง 

ทั้งเครื่องหอมชนดิใหม่ให้แก่บรรดาภรยิาฝ่ายใน ร้านขายของเลก็ๆ แห่งนี้

จงึมโีอกาสต้อนรบับุคคลที่เธอไม่คาดคดิ

“อริสัไชมาเสะ” 

มาเรียกล่าวต้อนรับเป็นนิสัยตามธรรมเนียมของพ่อค้าแม่ขายชาว

ญี่ปุน่ เมื่อเหน็โนะเรน๑๙ผ้าม่านที่ตดิตรงประตทูางเข้าร้านขยบัไหว และเมื่อ

เห็นแขกผู้นั้นเต็มตาเธอก็เหมือนถูกแช่แข็ง ชายร่างก�าย�าสวมชุดฮะขะมะ

สวมทบัด้วยเสื้อนอกซามุไร ทรงผมฉ่งมะเงะของเขาขบัใบหน้าคมสนัสมชาย

ญี่ปุ่นให้เด่นขึ้น 

มะเอะดะ ชนุโนะสเึกะ วรีบรุษุที่เธอเหน็เขาประลองดาบวนันั้นนั่นเอง 

เขาก�าลงัยนือยู่ตรงหน้าเธอ เพยีงแค่นี้หวัใจเธอกเ็ต้นเรว็ขึ้น

“ได้ยนิวา่ที่นี่มกีระดาษกบัหมกึชนดิใหม่เข้ามา ช่วยน�ามาให้ดหูน่อย

ได้ไหม” 

มาเรียมองปากได้รูปของเขาขยับเอ่ยเสียงทุ้มนุ่มสุภาพออกมาอย่าง

๑๙ のれん ผ้าม่านชิ้นเดยีวหรอืผ่ากลางเป็นสองชิ้น ตดิไว้หน้าประตูบ้านหรอืร้าน
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เพลดิเพลนิ จนเขาโบกมอืผ่านตรงหน้าและเรยีก เธอจงึรู้ตวั 

“ค...คะ...คะ...ท่านว่าอะไรนะเจ้าคะ” 

ซามุไรหนุ่มถอนหายใจยาว “ค่อยยังชั่ว ข้านึกว่าเจ้าไม่เข้าใจภาษา 

เอะโดะเสยีอกี ถ้าเป็นอย่างนั้นข้าคงต้องเดนิกลบัออกไป” 

“ขอโทษ ข้ามวัแต่นกึอะไรเพลนิไปหน่อย ท่านจะรบัอะไรนะเจ้าคะ” 

“ข้าได้ยนิวา่ที่นี่มกีระดาษและหมกึชนดิใหม่เข้ามา ได้ข่าววา่มหีมกึที่

ไม่ต้องฝนกบัน�้าใช่ไหม” 

“อ๋อ เป็นหมึกในขวด ท่านไม่ต้องใช้หมึกแท่งฝนกับน�้าให้เสียเวลา 

อกีต่อไปแล้วเจ้าค่ะ” 

“แต่ข้าเคยลองใช้สนิค้าคล้ายๆ กนัจากเมอืงจนี พอใช้ปลายพูก่นัจุม่

แล้วเขยีน หมกึซมึตวัอกัษรแตก ไม่สวยเลย ข้าขอดูสนิค้าของเจ้าและขอ

ลองเขยีนได้ไหม” 

“ได้สเิจ้าคะ กรุณารอสกัครู่ ข้าจะไปหยบิของมาให้ท่านลอง” 

มาเรียตื่นเต้นดีใจอย่างบอกไม่ถูกจนอยากจะกรีดร้องออกมาดังๆ 

เธออยากให้มิคาเอลอยู่ที่นี่ด้วย น่าสงสาร พี่ชายเธอไม่มีดวงแบบนี้เลย 

สกัครั้ง

ท่าทางซามุไรหนุ่มคงจะจ�าเธอไม่ได้...กน็่าจะเป็นเช่นนั้น เพราะวนันี้

เธอปล่อยผมยาวและสวมชดุกระโปรงแบบชาวตะวนัตกยามอยูบ้่านหรอือยู่

ร้าน ชุดกโิมโนเดนิเหนิล�าบากไม่คล่องตวั เธอจงึไม่ชอบสวมใส่ แถมกว่าจะ

แต่งชุดเสรจ็ เธอต้องใช้เวลาเกอืบชั่วโมงทุกทหีากไม่มมีโินะช่วย

มาเรียกระวีกระวาดหยิบสินค้ามาให้เขาลองขีดเขียน เธอมองเขา

เพลนิที่เหน็เขามคีวามสุขขณะทดลองใช้สนิค้า แม้เธอจะไมเ่ก่งในการเขยีน

อักษรญี่ปุ่น แต่ก็พอจะมองออกว่าเขาเป็นคนที่เขียนโชะโด๒๐ซึ่งก็คือการ

เขยีนตวัอกัษรด้วยพู่กนัได้สวย จงึเอ่ยชม

๒๐ 書道 หรอื calligraphy การเขยีนอกัษรด้วยพู่กนั ได้รบัอทิธพิลมาจากจนี
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“เจ้ารู้จกัการเขยีนพู่กนัแบบโชะโดด้วยร”ึ 

“ค้าขายเครื่องเขยีนกต็้องรู้ไว้บ้างเจ้าค่ะ” เธอยิ้มกว้าง

“เจ้ามหีมกึแท่งไหม เขยีนด้วยหมกึขวดของร้านเจ้านี่สวยใช้ได้กจ็รงิ 

แต่ข้าไม่ชนิ” 

“มีสิเจ้าคะ หมึกแท่งของเราก็ดีไม่แพ้ที่อื่นเช่นกัน ท่านซีโบลด์นาย

ของพ่อข้าน�าวทิยาการแบบตะวนัตกของเราผสมกบัสตูรของนายช่างชาวจนี

ผลติหมกึสูตรนี้ออกมา ท่านลองดูสเิจ้าคะ ราคากไ็ม่แพง” 

ซามุไรหนุ่มยิ้มให้ ขณะหยิบหมึกแท่งและแท่นฝนอันใหม่ที่เธอ

เตรยีมให้ มาเรยีมองเขาเทน�้าเปล่าลงเบ้าเพยีงเลก็น้อย แล้วค่อยๆ ฝนแท่ง

หมกึขึ้นลงช้าๆ อย่างใจเยน็

“ข้าไม่เข้าใจจรงิๆ ว่าท�าไมท่านต้องมาเสยีเวล�่าเวลาฝนหมกึทั้งๆ ที่มี

หมกึน�้าพร้อมใช้ในขวดอยู่แล้ว” 

“เจ้าขายสนิค้าพวกนี้กค็วรรู้ไว้ การฝนแท่งหมกึถอืเป็นการท�าสมาธิ

อย่างหนึ่ง เราใช้เวลาฝนมันช้าๆ ทีละนิดๆ เพื่อช�าระจิตใจให้สงบก่อนจะ

เริ่มท�าอะไร เมื่อมสีมาธงิานกจ็ะออกมาด ีนั่นเป็นเหตุผลให้ข้าชอบหมกึแท่ง 

เพราะเขยีนได้งามดั่งใจมากกว่า” เขาขยบัมอืฝนหมกึอย่างช้าๆ ขณะอธบิาย

ด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

ซามไุรหนุ่มใช้เวลาอยู่ในร้านเธอเกอืบชั่วโมง ทดลองสนิค้าจนพอใจ 

แล้วตดัสนิใจซื้อหมกึแท่ง พู่กนั และกระดาษไปหลายแผ่น

“ท่านดูมีความสุขกับการจับพู่กันมากกว่าจับดาบนะเจ้าคะ” เธอพูด

ขณะก�าลงัห่อสนิค้า เมื่อเงยหน้าจงึเหน็เขานิ่วหน้ามองอย่างสงสยั “ข้าเหน็

ท่านประดาบในตลาดวนัก่อนน่ะเจ้าค่ะ” 

ชายหนุ่มเลกิคิ้วพยกัหน้าน้อยๆ อย่างเข้าใจ วางเงนิแล้วขยบัตวัจะ

ออกไป

“เดี๋ยวเจ้าค่ะ กรณุารอตรงนี้สกัครู ่ข้ามขีองจะคนืท่าน” มาเรยีวิ่งปรูด๊ 

กลบัเข้าไปหลงัร้าน เมื่อกลบัออกมา เธอก�าของอย่างหนึ่งยื่นให้เขา “ท่าน 
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คงจ�าไม่ได้ว่าเราเคยเจอกนัแล้ว วนันั้นข้าสวมกโิมโน ต้องขอโทษด้วยที่ข้า

เพิ่งนกึได้ วนันั้นท่านถูกซามไุรคูป่รบัชนเซล้มมาทบั แลว้สิ่งนี้กห็ลดุตดิอยู่

ที่โอบขิองข้า เอ้า...ท่านแบมอืรบัคนืไปส”ิ 

ซามุไรหนุ่มขมวดคิ้วเหมือนไม่เข้าใจ เธอจึงแบให้เขาเห็นของในมือ 

ยิ้มละไม และคิดว่าเขาน่าจะพอใจที่ได้ของคืน ทว่าเธอกลับเห็นเขาตกใจ

สุดขีดจนหน้าซีดเผือด นอกจากไม่หยิบของจากมือเธอแล้ว เขายังรวบ 

ขา้วของที่สั่งซื้อแลว้รบีหมนุตวัผลุนผลนัออกจากร้านไปจนโนะเรนหน้าร้าน

ปลวิ

“ท่าน...ท่านเจ้าคะ” เธอตะโกนร้องเรยีก “เดี๋ยวค่ะ...” 

เธอพยายามวิ่งตามไปแต่ขากลบัแขง็ไม่ยอมขยบั

“ออื...อะ...ออ...รอ...เดี๋ยว...” เธอพยายามเปล่งเสยีง แต่มนัช่างออก

มาอย่างยากเยน็เหลอืเกนิ รูส้กึร่างหนกัอึ้งราวกบัโดนอะไรทบั เธอพยายาม

บดิตวัโดยแรง แล้วในที่สุดกห็ลุดพ้นจากสิ่งนั้นได้

หญงิสาวลมืตาโพลงในความมดื ถอนหายใจยาวอย่างเหนื่อยอ่อน

ฝัน...เธอฝันอีกแล้ว หลังจากไม่ฝันเกี่ยวกับญี่ปุ่นมานานมากแล้ว 

คราวนี้เธอฝันถึงเหตุการณ์ย้อนอดีตไปไกลมากทีเดียว ผู้คนแต่งกาย

ประหลาด แถมเธอก็เข้าใจภาษาญี่ปุ่นยุคเก่านั้นอีก ถ้าเล่าให้มาร์กุสฟังว่า

เธอพดูภาษาของภรรยาเขาได้ พี่ชายเธอคงข�าตาย ภาษาญี่ปุ่นสมยัอะไรนะ...

เอะดะ อมื...ไม่ใช่มั้ง เอะ...เอะโดะ ถ้าเธอจ�าไม่ผดิ ในฝันเธอได้ยนิค�านั้น 

เอะโดะนี่มนัยคุไหนกนั เธอไม่ใคร่สนใจประวตัศิาสตร์ของชาตไิหนเสยีด้วย

มาร์เซียค่อยๆ ปรับสายตาให้ชินกับความมืด จากนั้นเปิดไฟที่หัว

เตยีง ดูนาฬิกาแล้วกต็้องถอนหายใจ...อกีหลายชั่วโมงกว่าจะเช้า หญงิสาว

ตดัสนิใจลงจากเตยีงเดนิไปห้องน�้า 

หลงัเสรจ็ธรุะหญงิสาวหมนุก๊อกน�้าที่อ่างล้างหน้า วกัน�้าเยน็ที่ไหลจาก

ก๊อกขึ้นลบูหน้าสองสามทเีพื่อล้างหน้าล้างตาและล้างความมนึงงออกให้หมด 

แล้วมองใบหน้าตวัเองที่ฉายบนกระจก...ไม่มส่ีวนไหนเหมอืนกบัใบหน้าของ
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หญงิสาวในฝันเลยสกันดิ ผู้หญงิในฝันที่ชื่อมาเรยีแม้ไม่เหมอืนกบัเธอ แต่

กลบัรู้สกึราวกบัว่าเธอคอืผู้หญงิคนนั้น

ซามุไรผู้นั้นเธอไม่เคยเห็นหน้ามาก่อน แต่สังหรณ์ลึกๆ ว่าเขาคือ 

ใคร

ไม่มีอะไรในฝันที่เธอเคยเห็น รู้จัก หรือเคยสัมผัสมาก่อน ยกเว้น 

สิ่งเดยีวเท่านั้นคอื จี้โบราณ ที่เธอเขวี้ยงทิ้งไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เอง

“ประสาท คงคิดเรื่องจี้มากจนเก็บมาฝันเป็นเรื่องเป็นราวแบบนี้”  

มาร์เซยีสรปุกบัตนเองพลางถอนหายใจ  “ประหลาดจงั นอกจากจี้แล้ว ในฝัน

ยงัเหมอืนกนัอยูอ่กีอย่าง ผูช้ายสองคนนี้ไม่อยากได้ของคนื คนหนึ่งหน้าซดี

แถมปฏเิสธเสยีงแขง็ว่าไม่ใช่ อกีคนยิ่งแล้วใหญ่ วิ่งหนไีปเลย พวกผู้ชาย

ญี่ปุน่นี่เขาเป็นอะไรของเขากนันะ ของของตวัเองแท้ๆ ไม่อยากได้คนืหรอืไง 

แปลกจงั...เฮ้อ...ปวดหมอง” 

มาร์เซยีทอดถอนใจ ส่ายหน้าอย่างไม่เข้าใจ 

“ท�าไมต้องมาฝันประหลาดๆ ย้อนยุคแบบนี้ด้วยนะ โอ๊ย...ฉนัจะเป็น

บ้าไหมเนี่ย” เธอพึมพ�าคนเดียวอย่างหัวเสีย “ช่างหัวใครมันปะไร พรุ่งนี้ 

มงีานต้องท�าอกีเยอะ กลบัไปนอนต่อดกีว่า” 

หญงิสาวหยบิผ้าขนหนผูนืนุม่ซบัหยดน�้าบนใบหน้าจนแห้ง เดนิกลบั

ไปที่เตียง ปิดไฟ แล้วทิ้งตัวลงนอนแผ่หลาบนฟูกนุ่ม ลืมตามองเพดาน 

ครุ่นคดิว่าเธอจะเล่าฝันประหลาดนี้ให้ใครฟังด ีไม่เล่ากไ็ม่ได้ มนัค้างคาใจ

เหลอืเกนิ คนที่เธอควรคุยด้วยต้องเป็นคนญี่ปุ่น

โคสเึกะ...ห!ึ ไม่เอาเดด็ขาด เดี๋ยวเขาหาว่าเธอเพ้อ ฝันเฟ่ือง ประสาท

เสื่อมอกี

ญศกา...ใช่แล้ว พี่สะใภ้อาจช่วยเธอได้ แต่หล่อนไม่อยู่เซาเปาลู 

ตอนนี้นี่ จะให้รอกอ็ดใจรอไม่ไหวเสยีด้วย

ใครดนี้า...มาเรยีนอนกอดอก เอานิ้วเคาะแขน กดัรมิฝีปากครุ่นคดิ

คุณย่า! 
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บงิโก! 

ใช่แล้ว ท่านเป็นคนที่อยูป่ระเทศญี่ปุน่นานกว่าใครทั้งหมด ย่อมต้อง

รูป้ระวตัศิาสตร์ยุคนั้นแน่ ค�าถามที่เธออยากถามที่สดุคอืจี้ตราประจ�าตระกลู

มีความหมายอะไร และท�าไมผู้ชายญี่ปุ่นเห็นจี้ตราประจ�าตระกูลตัวเองถึง

ต้องตกใจหน้าซดี ปฏเิสธ

มาร์เซยียิ้มออกเมื่อไขปรศินาในใจได้ส�าเรจ็ และพรุ่งนี้เธอจะขอร้อง

ให้คุณย่าช่วยไขปรศินาในฝันให้เธอ

หญิงสาวกลิ้งตัวไปคว้าหมอนข้างมากอด และหลับตาพริ้มอย่าง

สบายใจ


