


บทน�ำ
แหกคุก

กลางดึกในคืนที่ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆฝน ชายฉกรรจ์ในชุด
นักโทษสามคนเดินลัดเลาะไปตามเงามืด ก่อนหยุดยืนหลังก�าแพงเรือนจ�า

สูงชัน ชายคนหนึ่งใช้เชือกที่ฉีกจากผ้าห่มโยนขึ้นไปคล้องกับเสาขึงลวด

หนามบนสนัก�าแพง เขาลองดงึทดสอบความแขง็แรงของมนั แล้วปีนขึ้นไป

บนก�าแพงอย่างคล่องแคล่ว เขาดีดตัวข้ามลวดหนามเดินกระแสไฟฟ้า 

แรงสูง แล้วทิ้งตวัลงบนพื้นหญ้าด้านล่างอย่างนิ่มนวล

อาคมลุกขึ้นยืนปัดเศษหญ้าออกจากตัว แล้วเงยหน้ามองก�าแพง 

เรอืนจ�า เขายนืรอให้เพื่อนร่วมคุกข้ามตามมา คนที่หนึ่งท�าได้ส�าเรจ็ แม้จะ

ขลกุขลกัไปบ้างตอนลงพื้น ทว่าคนที่สองไม่โชคดเีหมอืนพวกตน ขณะก�าลงั

เหวี่ยงตัวข้ามก�าแพง ปลายเท้าของเขาไปเกี่ยวกับลวดหนามไฟฟ้าเข้า เขา

ถูกไฟฟ้าแรงสูงดูดทนัท ีร่างกายกระตุกอย่างรุนแรง ส่งเสยีงร้องโหยหวน

ไปทั่วบรเิวณ ก่อนแน่นิ่งไปโดยที่ร่างยงัห้อยอยู่บนก�าแพง

“นกัโทษแหกคกุ!” ผูค้มุบนหอคอยร้องตะโกนโหวกเหวก จากนั้นไฟ

ทุกดวงหลงัก�าแพงเรอืนจ�ากส็ว่างพึ่บขึ้นพร้อมกนั
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“ซวยแล้ว” อาคมสบถอย่างหวัเสยี แล้วชวนเพื่อนที่เหลอืวิ่งหนเีข้าไป

ในป่ารกชฏัด้านหลงัเรอืนจ�า แผนแหกคกุที่เขาวางไว้อย่างดล้ีมเหลวไม่เป็นท่า

เพราะความผดิพลาดของคนคนหนึ่ง อกีไม่นานผูค้มุทั้งเรอืนจ�าจะแห่กนัมา

ตามจบัเขา ดงันั้นเขาต้องรบีหนไีปจากที่นี่ให้ไกลที่สุด

“เรว็เข้า พวกมนัตามมาแล้ว” เขาหนัไปเร่งเพื่อนร่วมทาง เมื่อได้ยนิ

เสยีงผูค้มุดงัไล่หลงัเข้ามาเรื่อยๆ คนพวกนี้จมกูไวยิ่งกว่ามด ถ้าเขายงัชกัช้า 

รับรองว่าอีกไม่นานพวกมันต้องตามมาทันแน่ๆ ทั้งสองเร่งฝีเท้าวิ่งหนีสุด

ชวีติ ทว่าเสยีงของผู้คุมไม่ได้ห่างออกไปเลย

“แยกกนัหน ีขนืไปด้วยกนั มหีวงัถกูจบัทั้งคู”่ อาคมบอกเพื่อนร่วมคกุ 

ผู้เป็นเพื่อนพยักหน้าเข้าใจ แล้ววิ่งหนีไปทางขวา เขาจึงเลือกวิ่งไป

ทางซ้าย เสยีงไล่ล่าของผู้คุมตามมาอย่างกระชั้นชดิ เขามองไปรอบๆ อย่าง

ร้อนรน ก่อนทิ้งตัวลงหมอบใต้ดงธูปฤๅษีหนาทึบ เมื่อคิดได้ว่าการวิ่งหนี

ไม่ใช่วธิทีี่ฉลาดนกั

“พวกมนัไปทางไหนแล้ว” 

เสยีงผู้คุมดงัขึ้นเหนอืศรีษะเขา อาคมนอนนิ่งเหมอืนคนตาย ไม่กล้า

แม้แต่จะหายใจแรงๆ เพราะกลวัว่าอกีฝ่ายจะรู้ที่ซ่อนของตน

“ป่าหญ้ารกทบึแบบนี้ พวกมนัหนไีปไม่ไกลหรอก อาจจะแอบซ่อน

อยู่แถวๆ นี้กไ็ด้” 

ผู้คุมคนหนึ่งแกว่งปืนไปมาตรงหน้าเขา ก่อนทั้งหมดจะหันไปมอง

ด้านหลงั เมื่อเพื่อนนกัโทษของเขาส่งเสยีงร้องอย่างเจบ็ปวด ดเูหมอืนหมอนั่น

จะโชคร้ายถูกงูกดั ด้วยความกลวัตายจงึตะโกนเรยีกผู้คุมดงัลั่น

“ช่วยด้วย! ผมถูกงูกดั”

“พวกมันอยู่ตรงโน้น” ผู้คุมคนหนึ่งเอ่ยขึ้น จากนั้นทุกคนก็วิ่งตาม

เสยีงร้องไป

อาคมนอนรอจนผูค้มุวิ่งผ่านไปหมดแล้ว จงึลกุออกจากที่ซ่อนวิ่งหนี

ไปอกีทางหนึ่ง โดยยดึแสงไฟจากบ้านคนเป็นเครื่องน�าทาง เขายิ้มให้ความ



มั ล ลิ ก า  l  9

โชคดีของตน เมื่อวิ่งไปถึงบ้านหลังหนึ่ง เขารีบวิ่งอ้อมไปด้านหลัง ขโมย

เสื้อผ้าที่ตากไวม้าเปลี่ยน ก่อนออกวิ่งอกีครั้งไปยงัถนนที่เหน็เบื้องหน้า โดย

มคีวามแค้นในหวัใจผลกัดนัให้วิ่งไป ทั้งที่เหนด็เหนื่อยจนก้าวขาแทบไม่ออก

แล้ว



๑
ข้าวใหม่ปลามัน

สมัผสัอุน่จากแสงแรกแห่งวนัปลกุให้มลัลกิารูส้กึตวัตื่น เธอลมืตา
ขึ้นด้วยท่าทางเกยีจคร้าน แล้วยิ้มอย่างมคีวามสขุเมื่อพบว่าสิ่งแรกที่เหน็คอื

ใบหน้าของสาม ีเธอลากปลายนิ้วไปตามสนัจมกูของเขา กาลเวลาท�าร้ายสามี

ของเธอไม่ได้เลย เขายงัคงหล่อเหลาไม่ต่างจากวนัแรกที่พบกนั

ผู้กองสาวถอนใจเบาๆ ถ้าความสุขท�าให้คนตายได้ เธอคงตายนับ

ครั้งไม่ถ้วนแล้ว เพราะตั้งแต่วนัแรกที่เธอแต่งงานกบัปารว ีจนวนันี้เวลาผ่าน

มาเกอืบหนึ่งปีแล้ว ยงัไม่มวีนัไหนที่เธอไม่มคีวามสุข อย่างวนันี้แค่ได้นอน

มองเขาเงยีบๆ เธอกม็คีวามสุขจนอยากจะร้องเพลงแล้ว

“แอบมองพี่อกีแล้วนะ จะลกัหลบัพี่เหรอ” จู่ๆ ปารวกีล็มืตาขึ้นถาม

ทั้งที่เธอคดิว่าเขาหลบัอยู่

“ท่านผู้พพิากษาพูดแบบนี้ได้ด้วยเหรอคะ” มลัลกิามองสามตีาโต 

ผู้พพิากษาหนุ่มหวัเราะ แล้วขยบัเข้ามาใกล้เธอ

“อยู่ในห้องนี้ พี่เป็นแค่นายปารว ีสามขีองนางมลัลกิา อะไรกท็�าได้

ทั้งนั้น” เขามองเธออย่างท้าทาย แล้วคนที่ชอบความท้าทายอย่างเธอจะยอม
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ได้อย่างไร

“เช่นอะไรบ้างคะ” เธอถามเสยีงหวาน

“แบบนี้ไงครบั” เขายื่นหน้าเข้ามาหา 

มัลลิกาหลับตาลง ริมฝีปากของเขาอบอุ่น จุมพิตของเขาอ่อนโยน 

เธอรู้สกึเหมอืนลอยอยู่บนปุยเมฆ ก่อนจะร่อนลงบนพื้นดนิอกีครั้งเมื่อเขา

ถอนรมิฝีปากอย่างอ้อยอิ่ง

“แค่นี้เองเหรอคะ” เธอแกล้งถามอย่างเสยีดาย

“อยากได้มากกว่านี้เหรอ ท�าไมจะไม่ได้ล่ะ” 

เขารบีตอบสนองทนัท ีแต่คราวนี้มลัลกิาไม่ให้ความร่วมมอืด้วย เธอ

หวัเราะเสยีงใส แล้วกลิ้งตวัลงไปยนืบนพื้น ปล่อยให้สามจีูบอากาศเก้อ

“มะลลิ้อเล่นค่ะ ไปอาบน�้าเถอะ เดี๋ยวไปท�างานสายนะคะ”

“อาบพร้อมกนั ประหยดัเวลา” เขาเสนอตวัอย่างกระตอืรอืร้น แต่เธอ

รู้ทนัจงึรบีปฏเิสธ

“ไม่ได้ค่ะ อาบพร้อมกันนี่แหละยิ่งเสียเวลา วีขาไปอาบก่อน เดี๋ยว

มะลอิาบทหีลงั”

“มะลอิาบก่อน เดี๋ยวพี่อาบทหีลงั” 

ปารวทีิ้งศรีษะลงบนหมอน ท�าท่าเหมอืนยงัไม่อยากลุก มลัลกิามอง

อย่างสงสยั แต่ไม่อยากคาดคั้นสาม ีจงึยอมตามใจเขา

“กไ็ด้ค่ะ” เธอหยบิผ้าขนหนูเดนิเข้าห้องน�้า แต่ต้องหยุดเดนิกลางคนั 

เมื่อจู่ๆ สามทีวงสญัญาที่เธอเคยรบัปากเขาไว้

“เมื่อไหร่มะลจิะลาออกจากงาน พี่รอมาเป็นปีแล้วนะ”

“เราตกลงกันแล้วไงคะ ถ้ามีลูก มะลิจะลาออกจากงาน แต่ตอนนี้

มะลยิงัไม่ท้องเลยนะคะ แล้วจะให้ลาออกได้ยงัไง” เธอย้อนถามเขา 

ปารวลีุกขึ้นนั่งแล้วเอ่ยด้วยสหีน้าจรงิจงั

“แล้วท�าไมมะลยิงัไม่ท้องอกี เราไปปรกึษาหมอกนัดไีหม”

“อย่าเลยค่ะ ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาตดิกีว่า มะลไิปอาบน�้าก่อน
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นะคะ วนันี้มปีระชุมด้วย ถ้าออกสาย รถจะตดิ” ผู้กองสาวเปลี่ยนเรื่องพูด

แล้วรบีเผ่นเข้าห้องน�้า โดยมสีายตาของสามมีองตามอย่างสงสยั

“เป็นไปได้ยงัไง” ปารวถีามตวัเอง เขาขยนัท�าการบ้านไม่ได้ขาด แต่

ท�าไมภรรยาไม่ท้องเสยีท ีทั้งที่เธอกแ็ขง็แรงดทีุกอย่าง หรอืว่าจะมคีนเล่น

โกง...

ร่างสูงโปร่งในชุดเสื้อเชิ้ตกางเกงยีนสีเข้มเดินแกมวิ่งเข้าไปในห้อง
อาหาร ก่อนจะเปลี่ยนมาเดนิอย่างเรยีบร้อย เมื่อสบเข้ากบัสายตาไม่ชอบใจ

ของคนที่นั่งอยู่ก่อน มัลลิกาส่งยิ้มขออภัยไปให้แม่สามี คุณหญิงเพียงแข

ถอนใจอย่างเบื่อหน่าย แล้วเมนิหน้าหนอีย่างไม่ใส่ใจ

ผู้กองสาวเป่าปากอย่างปลงๆ หนึ่งปีที่ผ่านมา ความสมัพนัธ์ของเธอ

กบัแม่สามไีม่ดขีึ้นเลย แม้จะไม่เคยปะทะกนัตรงๆ แต่กไ็ม่เคยญาตดิกีนัได้ 

เพราะนางไม่เคยถอดใจเรื่องลูกสะใภ้ในฝัน ไม่ว่าเธอจะท�าดีด้วยแค่ไหน 

กย็งัไม่เป็นที่พอใจส�าหรบัแม่สามอียู่ดี

“สวสัดคี่ะคุณพ่อ คุณหญงิแม่” มลัลกิาทกัทายบดิามารดาของสาม ี

แล้วเดนิไปนั่งที่ประจ�าของตน ท่านประพจน์หนัมายิ้มให้เธอ แล้วเอ่ยชวน

อย่างเป็นกนัเอง

“มาแล้วเหรอหนูมะล ิกนิข้าวต้มกุ้งไหม อร่อยนะ”

“ค่ะ คุณพ่อ” เธอตอบตกลงอย่างไม่คิดมาก เพราะเป็นคนกินง่าย 

อยู่แล้ว มอีะไรกย็กมาเถอะ เธอกนิได้หมดทุกอย่าง

“แม่นวล ขอข้าวต้มให้หนมูะลด้ิวย” ท่านหนัไปสั่งแม่บ้านของภรรยา 

ป้านวลรบัค�าแล้วเดนิออกไป ก่อนเดนิกลบัมาพร้อมชามข้าวต้มหอม

กรุ่น

“ข้าวต้มค่ะ คุณมะล”ิ

“ขอบคณุค่ะ” มลัลกิาเงยหน้ายิ้มให้นาง ป้านวลยิ้มตอบนดิหนึ่ง แล้ว

เดนิกลบัไปยนืที่เดมิของตน ตอนนี้ความสมัพนัธ์ระหวา่งเธอกบัคณุแม่บ้าน
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ดขีึ้นเยอะ แต่ยงัเปิดเผยมากไม่ได้ เพราะถ้าคุณหญงิเพยีงแขรู้เข้า ป้านวล

จะถูกดุที่มาเป็นพวกเธอ

“ตาวลี่ะ ไม่ลงมาพร้อมเธอเหรอ” คุณหญงิเพยีงแขถามถงึลูกชาย

“ยังแต่งตัวไม่เสร็จค่ะ อีกเดี๋ยวคงตามลงมา” มัลลิกาตอบแม่สาม ี

สงสัยนางจะมีธุระส�าคัญ ไม่อย่างนั้นคงไม่ยอมเปิดปากพูดกับเธอก่อน 

แบบนี้

“กาแฟด�าค่ะพี่มะล”ิ เหมยีวยกกาแฟมาเสร์ิฟเธอ เดก็สาวยงัคงเรยีก

เธอว่าพี่ แม้จะถูกคุณหญงิเพยีงแขดุหลายครั้งว่าไม่เหมาะสม

“ขอบใจจ้ะ” มลัลกิายิ้มให้เดก็สาว แล้วหนัไปมองประตูห้องอาหาร

เมื่อได้ยนิเสยีงฝีเท้าดงัมา ซึ่งเจ้าของเสยีงฝีเท้ากไ็ม่ใช่ใครที่ไหน หล่อนคอื

ลูกสะใภ้ในฝันของคุณหญงิเพยีงแขนั่นเอง

“สวสัดค่ีะคณุลงุ คณุหญงิป้า” ชลติาพนมมอืไหว้บดิามารดาของสามี

เธอ แล้วหนัมาทกัทายเธออย่างเป็นกนัเอง

“สวสัดคี่ะผู้กอง”

“สวสัดคี่ะ” มลัลกิาทกัทายตอบ ผู้พพิากษาสาวเป็นแขกประจ�าของ

บ้านอทิธนินัต์ แต่ปกตจิะมาตอนเยน็หรอืไม่กว็นัหยดุ แต่วนันี้มาแต่เช้า ไม่รู้

ว่าแม่สามขีองเธอมแีผนอะไรอกี

“มาแล้วเหรอหนูลิตา พี่เขายังไม่ลงมาเลย มากินอาหารเช้ากับป้า 

ก่อนนะ” คุณหญงิเพยีงแขเอ่ยชวนเสยีงหวาน แล้วหนัไปสั่งแม่บ้าน “นวล 

ขออาหารเช้าให้หนูลติาชุดหนึ่ง”

“ค่ะ คุณหญงิ” 

ป้านวลรบัค�าแล้วเดนิออกไป ในขณะที่ชลติาเดนิมานั่งข้างๆ แม่สามี

ของเธอ ซึ่งเป็นที่นั่งประจ�าของหล่อนเวลาได้รับเชิญมากินอาหารที่บ้าน 

อทิธนินัต์

“คุณพ่อเป็นยังไงบ้างหนูลิตา ธุรกิจที่เชียงใหม่ไปได้ดีไหม” ท่าน

ประพจน์ถาม
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“ลติาไม่ค่อยทราบเรื่องธรุกจิของคณุพ่อเท่าไหร่ แต่คดิว่าน่าจะดค่ีะ” 

เธอตอบแบบแบ่งรบัแบ่งสู้ 

พ่อสามขีองเธอท�าหน้าสงสยั แต่ยงัไม่ทนัได้ซกัถามต่อ คณุหญงิเพยีง-

แขกพ็ูดขดัขึ้นเสยีก่อน

“นี่โต๊ะอาหารนะคะ ห้ามคุยเรื่องงานค่ะ”

“ขอโทษจ้ะ ผมอิ่มแล้ว ขอตวัไปดูกล้วยไม้ก่อนนะ” ท่านประพจน์

ลกุขึ้นแล้วเดนิออกจากห้องอาหาร ปล่อยให้สามสาวต่างวยัอยูก่นัตามล�าพงั

“คุณดวงสมรเป็นยังไงบ้างจ๊ะ ตั้งแต่ไปงานแสดงเครื่องเพชรคราว

กอ่น ยงัไม่ได้คยุกนัเลย” คณุหญงิเพยีงแขชวนชลติาคยุ ทั้งสองสนทนากนั

อย่างถูกคอโดยไม่คดิจะชวนมลัลกิาเข้าร่วม แต่ถงึจะชวน เธอกไ็ม่มอีะไร

จะคุยด้วยอยู่ด ีเพราะทศันคตแิละรสนยิมของทั้งสองไม่สอดคล้องกบัเธอ

เอาเสยีเลย

ผู้กองสาวตักข้าวต้มกินเงียบๆ ก่อนเงยหน้าขึ้นมองเมื่อได้ยินเสียง

เพื่อนหนุ่มเรยีก

“มะล”ิ

“นั่งสนิายภทัร กนิอะไรมาหรอืยงั” มลัลกิาเอ่ยชวนผู้เป็นเพื่อน นกึ

ดใีจที่วรีภทัรแวะมาหา เพราะเธอเริ่มจะเหงาปากแล้ว

“ยัง ตั้งใจมากินที่นี่แหละ” วีรภัทรนั่งลงข้างเธอ แล้วยกมือไหว้

ทกัทายผู้เป็นป้า “สวสัดคีรบัคุณหญงิป้า”

“สวสัดจี้ะ มาท�าไมแต่เช้าเนี่ย” คุณหญงิเพยีงแขรบัไหว้

“มาขอข้าวคุณหญงิป้ากนิครบั” เขาตอบอย่างหน้าชื่นตาบาน

“ข้าวบ้านเธอไม่มกีนิเหรอ ถงึต้องมากนิข้าวบ้านป้า”

“ผมเป็นหลานคณุหญงิป้านะครบั ไม่ใช่คนอื่นเสยีหน่อย ถามแบบนี้ 

ผมน้อยใจนะครบั” เขาแกล้งตดัพ้อผู้เป็นป้า 

คุณหญงิเพยีงแขค้อนอย่างหมั่นไส้ แล้วหนัไปสั่งแม่บ้าน

“นวล เอาอาหารมาให้หลานฉนัชดุหนึ่ง เดี๋ยวจะน้อยใจตายเสยีก่อน”
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“ขอบคุณครบัคุณหญงิป้า” วรีภทัรยิ้มประจบ แล้วหนัไปมองชลติา 

“สวสัดคีรบัคณุลติา มาแทบทกุวนัเลยนะครบั บ้านไม่ได้อยูแ่ถวนี้เสยีหน่อย 

ไม่เบื่อบ้างเหรอครบั”

ชลิตาหน้าตึงอย่างไม่พอใจ แต่ยังไม่ทันโต้ตอบ คุณหญิงเพียงแข 

กก็างปีกรบัแทน

“ป้าชวนหนูลติามาเอง เธอมปีัญหาอะไรเหรอตาภทัร”

“ผมไม่กล้ามปัีญหาหรอกครบั ที่พดูกเ็พราะเป็นห่วง กลวัคนบางคน

จะถูกมองไม่ด”ี เขายงัแขวะไม่เลกิ ผู้เป็นป้าจงึจดัให้อกีชุด

“เป็นห่วงแต่เรื่องของตวัเองเถอะ อย่ามายุ่งเรื่องของคนอื่นเลย”

“ก็ได้ครับ” วีรภัทรยักไหล่แล้วหยิบรูปถ่ายออกจากกระเป๋าเสื้อ 

แจก็เกตมาวางตรงหน้าเธอ “เธอว่าเขาตายมากี่วนัแล้วมะล”ิ

มลัลกิาก้มมอง รูปถ่ายที่เพื่อนหนุ่มให้เธอดูเป็นภาพศพชายคนหนึ่ง

ซึ่งถูกฆาตกรรมอย่างโหดเหี้ยม ทั้งสองได้รับมอบหมายให้สืบหาฆาตกร  

การที่เขาหยบิรปูนี้ขึ้นมาถามเธอกลางโต๊ะอาหารไม่ใช่เพราะอยากได้ค�าตอบ

หรอก แค่อยากแกล้งชลติามากกว่า

“ขึ้นอืดขนาดนี้ คงสักสามสี่วันได้มั้ง” เธอตัดสินใจเล่นไปตามเกม

ของเพื่อนหนุ่ม เพราะตวัเองกช็อบแกล้งเหมอืนกนั

“แต่ฉันว่าไม่ต�่ากว่าหกวัน ดูสิ หนอนกินจนเห็นกะโหลกขาวโพลน

แล้ว” วรีภทัรแกล้งพดูดงัๆ เพื่อให้เพื่อนร่วมโต๊ะอาหารอกีสองคนได้ยนิด้วย 

คุณหญิงเพียงแขกับชลิตาชะงักมือที่ถือช้อน ทั้งสองสบตากันด้วย

ท่าทางพะอดืพะอม เขายิ้มอย่างสะใจ แล้วหยบิรปูถ่ายใบใหม่มาวางตรงหน้า

เธอ

“เธอว่าเขาตายเพราะอะไร”

“พดูยากนะ รถไฟทบัเละเป็นชิ้นแบบนี้ อาจจะถกูฆ่าตาย แล้วเอาศพ

มาทิ้งอ�าพรางคด ีหรอือาจจะเมาหลบั แล้วถูกรถไฟทบัตายกไ็ด้”

“ขอให้เป็นข้อหลงั เราจะได้ปิดคดงี่ายๆ หน่อย แล้วเธอว่า...” เขา
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ก�าลงัจะหยบิรูปถ่ายอกีใบออกมา แต่คุณหญงิเพยีงแขร้องห้ามเสยีก่อน

“พอทตีาภทัร นี่โต๊ะกนิข้าวนะ เอารูปน่าเกลยีดมาดูอยูไ่ด้ ถ้าอยากดู

ไปดูที่ท�างานเธอโน่น”

“แค่สังขารครับคุณหญิงป้า สักวันทุกคนก็ต้องเป็นแบบนี้ ดูเอาไว้ 

จะได้ปลง ไม่กล้าท�าผดิศลีธรรม” 

เขาหันไปยักคิ้วให้ชลิตาอย่างยียวน มัลลิกานึกว่าหล่อนจะโกรธจน

ควันออกหู แต่ผู้พิพากษาสาวกลับนั่งนิ่งไม่โต้ตอบ ช่างเป็นคนที่มีน�้าอด 

น�้าทนจรงิๆ เพราะถ้าเป็นเธอคงลุกไปต่อยแล้ว

“เกบ็ไปนายภทัร เขาจะกนิข้าวกนั เล่นเป็นเดก็ไปได้” 

เสยีงเข้มของปารวดีงัขึ้น วรีภทัรชะงกักกึ แล้วหนัไปยิ้มแหยให้พี่ชาย

“ขอโทษครบั”

มลัลกิามองเพื่อนรกัข�าๆ โจรทั้งแก๊งวรีภทัรไม่เคยหวั่น แต่กลบักลวั

พี่ชายหงอ เสยีชื่อมอืปราบเจ้าเสน่ห์หมด

“รบัข้าวต้มกุ้งไหมคะคุณว”ี ป้านวลเดนิมาถาม

“ขอกาแฟแก้วเดยีวพอครบั” ปารวตีอบพลางนั่งลงข้างเธอ แล้วหนัไป

ทกัชลติา “มาแต่เช้าเลยนะลติา มอีะไรกบัพี่หรอืเปล่า”

“แม่เรียกหนูลิตามาถามเรื่องหมอดู เดี๋ยวแม่ฝากน้องติดรถวีไป

ท�างานด้วยนะ ทางเดยีวกนัไปด้วยกนั ประหยดัด”ี คุณหญงิเพยีงแขแย่ง

ตอบอกีเช่นเคย แถมยงัยดัเยยีดชลติาให้สามขีองเธอเสรจ็สรรพโดยไม่คดิ

จะถามความเหน็เธอสกัค�า ช่างเป็นแม่สามทีี่น่ารกัจรงิๆ เชยีว

“ผมกไ็ปทางนั้นเหมอืนกนั ไปกบัผมกไ็ด้ครบั” วรีภทัรเสนอตวั แต่

ผู้เป็นป้าปฏเิสธ

“เธอขี่มอเตอร์ไซค์มา หนูลติาจะไปด้วยได้ยงัไง ไปกบัตาวดีแีล้ว”

“ไม่ดหีรอกครบั พี่วต้ีองไปส่งมะลก่ิอน คณุลติาจะไปนั่งเป็น ก.ข.ค. 

เขาท�าไม จรงิไหมครบัคุณลติา” เขาหนัไปถามหล่อน ชลติาไม่มทีางเลอืก 

จงึต้องตอบ หลงัจากนั่งเงยีบมานาน
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“ลติาขบัรถไปเองกไ็ด้ค่ะคณุหญงิป้า ลติาไม่อยากรบกวนผูก้องมะลิ

กบัพี่ว”ี

“ไม่ได้จ้ะ ป้าเป็นคนชวนหนูมาเอง แล้วจะให้หนูขบัรถไปคนเดยีวได้

ยงัไง” คุณหญงิเพยีงแขรบีห้าม แล้วหนัมาพูดกบัเธอ “หนูมะลไิปท�างานกบั

ตาภทัรนะ ส่วนหนูลติาไปกบัตาว ีท�างานที่เดยีวกนัไปด้วยกนั ประหยดัทั้ง

น�้ามนัและเวลา ตกลงตามนี้นะจ๊ะ”

“ค่ะ คุณหญงิแม่” มลัลกิาตอบเสยีงหวาน เล่นบงัคบัทั้งน�้าเสยีงและ

แววตาแบบนี้ ถ้าเธอตอบเป็นอื่นบ้านคงแตก

“ไม่ได้นะมะลิ” วีรภัทรทักท้วงอย่างไม่เห็นด้วย แต่เธอไม่อยากมี

ปัญหากบัแม่สาม ีจงึตดับทแล้วลุกขึ้นยนื

“ฉนัอิ่มแล้ว ไปท�างานกนัเถอะนายภทัร”

“มะล”ิ เพื่อนหนุ่มขึ้นเสยีงอย่างขดัใจ

“ไม่ต้องพูดแล้ว วนันี้เรามปีระชุม ถ้าไปสายท่านรองงบัหวันายแน่” 

มลัลกิาดงึเพื่อนให้ลุกขึ้นจากเก้าอี้ เขาท�าหน้าไม่พอใจ แต่ไม่กล้าขดัขนืเธอ

“กไ็ด้”

“หนูไปท�างานก่อนนะคะคุณหญงิแม่” เธอยกมอืไหว้แม่สามี

“จ้ะ” คุณหญิงเพียงแขรับไหว้อย่างขอไปที แล้วหันไปคุยกับชลิตา

อย่างไม่ใส่ใจ มลัลกิามองอย่างปลงๆ ก่อนหนัไปบอกลาสามี

“มะลไิปท�างานนะคะ”

“ขบัรถดีๆ  นะ เดี๋ยวเยน็เจอกนั” ปารวดีงึมอืเธอไปกุมไว้แล้วบบีเบาๆ 

แม้เขาไม่เอ่ยปากพูด แต่เธอก็รู้ว่าเขาก�าลังขอโทษแทนมารดา เหมือน 

ทุกครั้งที่คุณหญงิเพยีงแขแผลงฤทธิ์เดชใส่เธอ

“ค่ะ” มัลลิกาก้มลงหอมแก้มเขาโดยไม่สนใจดวงตาพองโตของ 

แม่สาม ีก่อนเดนิออกจากห้องอาหาร โดยมวีรีภทัรเดนิหน้าหงกิตามมา

“เธอไม่หงึบ้างเหรอมะล”ิ

“หงึอะไร” เธอแกล้งย้อนถามทั้งที่รู้ว่าเพื่อนหนุ่มหมายถงึอะไร
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“หงึพี่วกีบัยายลติาน่ะส”ิ

“ท�าไมฉนัต้องหงึด้วย” มลัลกิาแกล้งย้อนถามอกีครั้ง วรีภทัรมุ่งมั่น

แต่จะยุให้เธอหงึชลติา ไม่รู้ว่าเขาเกลยีดอะไรหล่อนนกั

“คุณหญิงป้าเจตนายัดเยียดยายลิตาให้พี่วีจนน่าเกลียด เธอทนได ้

ยงัไงมะล ิเป็นฉนัไม่ยอมเดด็ขาด”

“นายคดิมากเกนิไปหรอืเปล่า พวกเขารูจ้กักนัมานานแล้ว ถ้าคณุวจีะ

คดิอะไรกบัคุณลติาคงคดิไปนานแล้ว ไม่รอจนถงึตอนนี้หรอก”

“อย่าใจเย็นนัก น�้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน เธอเคยได้ยิน

ไหม” วีรภัทรยกส�านวนมาอ้าง เธอหันไปมองเพื่อนหนุ่ม แล้วเอ่ยอย่าง 

หนกัแน่น

“ฉนัเชื่อใจคุณว”ี

“แต่ฉนัไม่เชื่อใจยายลติา ยิ่งคุณหญงิป้าเข้าข้าง ยิ่งไม่น่าไว้ใจใหญ่” 

เขาเอ่ยอย่างหนกัแน่นไม่แพ้เธอ 

มลัลกิาหรี่ตามองอย่างสงสยั แล้วถามผู้เป็นเพื่อนตรงๆ

“ท�าไมนายไม่ชอบคุณลติา เธอไปท�าอะไรให้นาย”

“ฉนัไม่ชอบผู้หญงิอวดเก่ง” วรีภทัรตอบโดยไม่เสยีเวลาคดิ แต่เธอ

คดิว่ายงัมเีรื่องอื่นอกี

“แค่นี้เหรอ”

“ฉันไม่ชอบให้หล่อนมายุ่งกับพี่วี พี่วีแต่งงานกับเธอแล้ว หล่อนยัง

ไม่ยอมถอดใจ ผู้หญงิหน้าไม่อายแบบนี้ ฉนัเกลยีดที่สุด” เขาขยายความ

อกีนดิ มลัลกิาพยกัหน้าหงกึๆ แล้วยิ้มล้อเลยีน

“นายหงึคุณวเีหรอ”

“หึงบ้าหึงบออะไร ฉันไม่ใช่เกย์นะ” วีรภัทรตะโกนใส่หน้าเธอทันท ี

มลัลกิาหวัเราะเสยีงดงั แล้วแหย่เพื่อนรกัต่อตามประสาคนชอบแกล้ง

“ใครจะไปรู้ล่ะ เหน็เป็นเดอืดเป็นร้อนเหลอืเกนิ ฉนักน็กึว่านายแอบ

หลงรกัสามฉีนัน่ะส”ิ
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“ได้ ฉนัมนัแส่เอง อย่ามาร้องไห้ขี้มูกโป่งทหีลงักแ็ล้วกนั” 

วรีภทัรงอนตุ๊บป่องเดนิหน ีผู้กองสาวจงึเดนิตามไปง้อ ก่อนทั้งสอง

จะขี่มอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านอทิธนินัต์

ภายในห้องประชุมของหน่วยสืบสวนพิเศษ มัลลิกานั่งเท้าคางฟัง 
ผู้บังคับบัญชาสรุปผลการด�าเนินงานไตรมาสแรกของหน่วยงานอยู่ข้างๆ  

วรีภทัร เนื้อหาของการบรรยายน่าเบื่อจนเธออยากหลบั แต่เพราะเกรงใจ 

ผู้บงัคบับญัชาจงึต้องถ่างตาตวัเองไว้ เธอหนัไปมองเพื่อนหนุ่ม หวงัจะชวน

เขาคุยเพื่อบ�าบดัความง่วง แต่วรีภทัรกลบัตดัช่องน้อยแต่พอตวั แอบหลบั

ไปเรยีบร้อยแล้ว

“เรื่องทั้งหมดกม็แีค่นี้ มใีครสงสยัอะไรไหม” พนัต�ารวจเอกทรงพล

ถาม มลัลกิาลอบถอนใจเฮอืกใหญ่ ในที่สุดเวลาที่เธอรอคอยกม็าถงึเสยีที

“ว่ายงัไง มใีครจะถามอะไรไหม” หวัหน้าของเธอถามย�้าอกีครั้งเมื่อ

ค�าถามแรกไม่ได้รบัค�าตอบ เขานิ่งรออยู่ครู่หนึ่ง ก่อนตดัสนิใจเลกิประชุม

“ถ้าไม่มใีครสงสยัอะไร ผมขอปิดการประชุมแค่นี้”

ผูเ้ข้าร่วมประชมุทกุคนลุกขึ้นยนื หนึ่งในนั้นมเีธอกบัวรีภทัรที่เพิ่งตื่น

ด้วย ทั้งสองก�าลงัจะเดนิตามเพื่อนร่วมงานออกไป แต่ผู้บงัคบับญัชาเรยีก

ไว้เสยีก่อน

“คุณสองคนอย่าเพิ่งไป ผมมเีรื่องจะคุยด้วย”

สองคู่หูหนัมาสบตากนัแล้วนั่งลงที่เดมิ ก่อนมลัลกิาจะเป็นคนถาม

“ท่านรองมอีะไรกบัพวกเราเหรอคะ”

“คุณสองคนไม่ได้ดูทวีเีหรอ” ผู้บงัคบับญัชาย้อนถาม

“เปล่าค่ะ” สองคู่หูส่ายหน้าพร้อมกนั พวกเขามคีดทีี่ต้องรบัผดิชอบ

ล้นมอืไปหมด อย่าว่าแต่เวลาดูโทรทศัน์เลย แค่เวลานอนยงัหาล�าบาก

“งั้นดูนี่” พนัต�ารวจเอกทรงพลส่งแฟ้มเอกสารให้พวกเขา ทั้งสองรบั

มาเปิดอ่าน แล้วพมึพ�าพร้อมกนั
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“นายอาคมแหกคุก”

“ใช่ สองวนัก่อนเขากบัพวกแหกคกุออกมา นกัโทษคนหนึ่งถกูไฟดูด

ตายคาก�าแพงเรอืนจ�า อกีคนถูกจบัตวักลบัไปได้ เพราะถูกงูเห่ากดัระหว่าง

หลบหน ีแต่นายอาคมโชคดกีว่าเพื่อน เขาหนรีอดไปได้อย่างไร้ร่องรอย”

“ท่านรองจะให้พวกเราไปตามจบัเขากลบัมาเหรอครบั” วรีภทัรถาม

“เปล่า คดีนี้ไม่ได้อยู่ในความรับผิดชอบของเรา ที่ผมเล่าเรื่องนี้ให้

พวกคุณฟัง ผมแค่อยากเตือนให้พวกคุณระวังตัว เพราะผมสงสัยว่านาย

อาคมอาจจะกลบัมาแก้แค้นคนที่ส่งเขาเข้าไปนอนในคุกกไ็ด้”

“ท�าไมท่านรองถงึคดิแบบนั้นคะ” มลัลกิาถามบ้าง

“คืนที่นายอาคมแหกคุก เขาใช้เลือดเขียนข้อความทิ้งไว้บนก�าแพง

ห้องน�้า”

“ข้อความอะไรคะ / ครบั” ทั้งสองถามพร้อมกนั 

พนัต�ารวจเอกทรงพลสบตาลูกน้อง แล้วเอ่ยทลีะค�าช้าๆ

“ไอ้พายุ”

มลัลกิาชาวาบไปทั้งตวั พายคุอืชื่อที่เธอใช้ตอนปลอมตวัเป็นผู้ชายไป

ปฏบิตังิาน อาคมตั้งใจส่งข้อความนี้ถงึเธอเพื่อบอกว่าเขาจะกลบัมาแก้แค้น

นั่นเอง

“เป็นอะไรหรอืเปล่ามะล”ิ วรีภทัรถามเมื่อเหน็เธอเงยีบไป

“เปล่า ฉนัไม่ได้เป็นอะไร” เธอปฏเิสธแล้วลกุขึ้นยนื “ขอบคณุท่านรอง

มากค่ะ พวกเราจะระวงัตวั ขอตวัไปท�างานก่อนนะคะ”

“เชญิ”

มัลลิกายกมือท�าความเคารพแล้วเดินออกจากห้องประชุม โดยมี 

วรีภทัรเดนิตามออกมา ตอนแรกเขาคดิว่าเธอจะกลบัห้องท�างาน แต่หญงิสาว 

กลบัเดนิไปที่ลานจอดรถแทน

“เธอจะไปไหน” เขาคว้าแขนเธอไว้

“ฉนัจะไปเรอืนจ�า”
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“เธอจะไปท�าไม เราไม่ใช่เจ้าของคดนีะ”

“ฉนัจะไปดูให้เหน็กบัตา นายกลบัไปท�างานเถอะ ไม่ต้องเป็นห่วงฉนั

หรอก” มลัลกิาปลดมอืเพื่อนหนุ่มออกจากแขน แล้วเดนิไปที่มอเตอร์ไซค์

คนัโปรดของตน

“ฉันว่าเธออย่าเพิ่งคิดมากเลย มันอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ ป่านนี้นาย

อาคมอาจหนีออกนอกประเทศไปแล้ว เรื่องอะไรจะกลับมาให้โดนจับอีก” 

วรีภทัรเดนิตามมาเกลี้ยกล่อมเธอ 

ผู้กองสาวหยุดเดนิ หนัไปมองเขา แล้วเอ่ยด้วยสหีน้าเคร่งเครยีด

“นายไม่รู้จกันายอาคม เขาไม่ใช่คนแบบนั้น”

“ตกลงเธอจะไปให้ได้ใช่ไหม”

“ใช่” เธอพยกัหน้ายนืยนั

วรีภทัรถอนใจเฮอืกใหญ่ เขาไม่เคยห้ามเพื่อนสาวไดส้กัครั้ง ครั้นจะ

ปล่อยให้มลัลกิาไปคนเดยีว เขากท็�าไม่ได้เหมอืนกนั ในเมื่อห้ามไม่ได้กต็้อง

ช่วยเท่านั้น

“เรอืนจ�าอยู่ไกล เอารถไปดกีว่า เดี๋ยวฉนัขบัให้เอง”

“ขอบใจนะนายภทัร” มลัลกิายิ้มให้เขา 

วรีภทัรพยกัหน้ารบัแกนๆ แล้วเดนิน�าไปที่รถของตนซึ่งจอดไว้ในลาน

จอดรถ พอหล่อนก้าวขึ้นมานั่งเรยีบร้อย เขากข็บัรถออกจากส�านกังาน โดย

มเีรอืนจ�าเป็นจุดหมายปลายทาง



๒
แวว

มลัลกิาเงยหน้ามองก�าแพงเรอืนจ�า ศพนกัโทษถกูเคลื่อนย้ายออกไป
นานแล้ว แต่รอยไหม้บนก�าแพงยงัคงอยู่ที่เดมิ มองแล้วสยดสยองไม่น้อย

ทเีดยีว เธอหนัไปซกัรายละเอยีดจากเจ้าหน้าที่เรอืนจ�าซึ่งเสยีสละเวลาพาเธอ

กบัวรีภทัรมาดูที่เกดิเหตุ 

“ตรงนี้เหรอคะที่นายอาคมกบัพวกปีนหนอีอกไป”

“ใช่ครบั พวกเขาฉกีผ้าห่มมาผูกต่อกนัเป็นเชอืก แล้วโยนขึ้นไปพนั

กับเสาที่ขึงลวดหนาม ก่อนจะปีนก�าแพงหนีออกไป สองคนแรกหนีไปได้ 

แต่คนสุดท้ายถูกไฟดูดเสยีชวีติ ห้อยต่องแต่งอยู่ตรงนี้เลยครบั” เขาชี้ไปที่

ก�าแพง 

มลัลกิาพยกัหน้าเข้าใจ แล้วถามค�าถามต่อไป

“ปกตเิรอืนนอนจะปิดลอ็กแน่นหนา แล้วพวกเขาออกมาได้ยงัไงคะ”

“พวกเขาใช้ลวดที่แอบหยบิมาจากโรงฝึกไขกุญแจหนอีอกไปครบั”

“กุญแจเก่าหรอืเปล่าครบั ท�าไมไขออกง่ายจงั” วรีภทัรถาม

“ไม่เก่าหรอกครบั แต่คนที่ตายเนี่ย” เขาชี้ไปที่รอยด�าบนก�าแพง “เป็น
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เซียนสะเดาะกุญแจเลยครับ ผมไม่รู้ว่าพวกเขาวางแผนหนีกันตอนไหน 

เพราะผมไม่เคยเหน็พวกเขาคุยกนัเลย”

“ตอนอยู่ในเรอืนจ�านายอาคมเป็นยงัไงบ้างคะ” เธอถามบ้าง

“เรียบร้อยดีครับ ไม่เคยมีปัญหากับใคร ความจริงเขาเป็นนักโทษ 

ชั้นดดี้วยซ�้า ไม่คดิว่าจะหลบหนแีบบนี้”

“ฉันขอเข้าไปดูข้อความที่นายอาคมเขียนทิ้งไว้ได้ไหมคะ” มัลลิกา

บอกความประสงค์ของตน แต่เจ้าหน้าที่ปฏเิสธค�าขอของเธอ

“เสยีใจครบั ผมให้คนท�าความสะอาดไปแล้ว แต่ผมถ่ายรูปไว้ ผูก้อง

จะดูไหมครบั”

“ค่ะ” 

ผูก้องสาวรบัโทรศพัท์ของเขามาด ูค�าว่าพายซุึ่งเขยีนด้วยเลอืดสแีดง

คล�้าปรากฏหราอยู่บนก�าแพงห้องน�้า ตอกย�้าสิ่งที่เธอกังวลให้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

อาคมไม่เคยลมืความแค้นที่มตี่อเธอ หนึ่งปีในเรอืนจ�าไม่ท�าให้เขาเปลี่ยนไป

เลย

“เป็นยงัไงบ้างครบั”

“พวกเราต้องกลับแล้ว ขอบคุณที่ให้ข้อมูลนะคะ” เธอส่งโทรศัพท์

คนืให้เขา

“ยนิดคีรบั เดี๋ยวผมไปส่งพวกคุณเอง” 

เจ้าหน้าที่หนุ่มเดนิน�าไปที่ทางออก ทั้งสองเดนิตามไป หลงัจากบอก

ลากนัหน้าประตูเรอืนจ�าแล้ว พวกเขากเ็ดนิไปขึ้นรถ

“มาแล้วสบายใจขึ้นไหม” วรีภทัรถามพลางดงึประตูรถปิด

“ไม่เลย” เธอส่ายหน้า

“ฉนับอกแล้วว่าอย่ามา เธอกไ็ม่เชื่อฉนั”

“ฉนัอยากเหน็ด้วยตาตวัเอง ขอโทษที่ท�าให้นายเสยีเวลา”

“ไม่เป็นไร เธอไปไหน ฉันไปนั่นอยู่แล้ว” วีรภัทรยักไหล่แล้วติด

เครื่องยนต์ “แต่ตอนนี้กลบักนัก่อนดกีว่า คนืนี้ฉนัมนีดักบัสาวด้วย เธอคง
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ไม่อยากให้ฉนัไปสายใช่ไหม”

“ใช่ นายออกรถเถอะ ฉนัจะหลบัสกังบีหนึ่ง ถงึแล้วปลุกด้วยนะ”

มลัลกิาเอนศรีษะพงิพนกั ทอดตามองถนนเบื้องหน้าอย่างใช้ความคดิ 

อาคมแหกคุกออกมาสองวันแล้ว เขาไม่มีเงินติดตัวสักบาท แถมยังถูก

ต�ารวจตามล่าอกี ถ้าเธอเป็นเขา เธอควรจะท�าอย่างไรเพื่อให้ตวัเองหนรีอด

ได้

“ไหนบอกว่าจะนอนไง ท�าไมยงัไม่หลบัตาอกี” วรีภทัรถามเมื่อเหน็ว่า

เธอไม่ท�าตามที่พูด

“ฉนัก�าลงัคดิเรื่องนายอาคม ถ้านายเป็นเขา นายจะหนไีปอยู่ที่ไหน”

“ไม่รู้ส ิคงหนอีอกนอกประเทศมั้ง”

“ถ้านายไม่มเีงนิสกับาท นายจะไปยงัไง” เธอหนัไปถามเพื่อนหนุ่ม 

วรีภทัรขมวดคิ้วครุ่นคดิ แล้วหนัมาตอบเธอ

“ไปหาที่พึ่งมั้ง เพื่อนเก่า เจ้านายเก่า ลูกน้องเก่า ใครสกัคนที่เคยรบั

บุญคุณจากฉนั และไม่รงัเกยีจที่จะช่วยเหลอืฉนัในยามตกทุกข์ได้ยาก”

“ใช่ นายนี่มนัอจัฉรยิะจรงิๆ เลย” มลัลกิายิ้มกว้างอย่างมคีวามหวงั 

อาคมอยู่ในแวดวงมิจฉาชีพมาหลายปี เขาต้องรู้จักผู้มีอิทธิพลในวงการนี้

หลายคน ถ้าเธอรูว่้าเขาไปขอความช่วยเหลอืจากใคร เธอกจ็ะรูว่้าเขาซ่อนตวั

อยู่ที่ไหน

“ไปเยี่ยมเสี่ยวบิูลย์กนั” เธอบอกเพื่อน

“ไปท�าไม” เขาหนัมาถาม

“ไปถามเรื่องนายอาคมไง เสี่ยใหญ่น่าจะรูว่้าอดตีลกูน้องสนทิกบัใคร

บ้าง และตอนนี้เขาน่าจะอยู่ที่ไหน”

“ดูนาฬิกาก่อนมะล ิเรอืนจ�าไม่ใช่โรงแรมนะ จะได้เข้าออกตอนไหน

กไ็ด้” เขาพยกัพเยดิไปที่นาฬิกาบนคอนโซลรถ

“ฉนัลมืไป” มลัลกิาเอ่ยหงอยๆ เสี่ยวบิลูย์กบัอาคมถกูขงัอยูใ่นเรอืนจ�า

คนละแห่ง กว่าเธอจะไปถงึเรอืนจ�าที่เสี่ยวบิูลย์อยู่กห็มดเวลาเยี่ยมแล้ว
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“ฉันว่าเธอใจเย็นๆ ก่อนดีกว่า นายอาคมตัวคนเดียวจะท�าอะไรได้ 

ถ้าเขาจะกลบัมาแก้แค้นเธอจรงิๆ เธอกย็งัมฉีนันะ ฉนัไม่ปล่อยให้เธอเป็น

อะไรไปหรอก” วรีภทัรเอ่ยอย่างหนกัแน่น 

มลัลกิามองหน้าเพื่อนหนุ่มแล้วถอนใจเบาๆ

“ฉนัไม่ได้เป็นห่วงตวัเอง แต่ฉนัห่วงคนที่อยูร่อบตวัฉนั ถ้านายอาคม

ท�าร้ายคุณว ีพ่อ น้ามาล ีคุณพ่อประพจน์ คุณหญงิแม่ เหมยีว หรอืนาย 

ฉนัจะท�ายงัไง”

“อย่าเพิ่งคิดมากเลย เรื่องมันยังไม่เกิดขึ้นเสียหน่อย ร้อนใจไปก็

เท่านั้น นอนหลบัสกังบีนะ ตื่นขึ้นมาทุกอย่างอาจจะดขีึ้นกไ็ด้”

“ฉนักห็วงัว่าจะเป็นแบบนั้น”

มลัลกิาหลบัตาลง พยายามท�าใจให้สงบ แต่มนัยากเหลอืเกนิ เพราะ

ทนัททีี่หลบัตา ใบหน้าแค้นเคอืงของอาคมกม็าลอยอยูต่รงหน้าเธอ ตราบใด

ที่ยงัส่งเขากลบัเข้าคุกไม่ได้ เธอคงไม่มวีนันอนหลบัสนทิ

“ถงึแล้วมะล ิตื่นได้แล้ว”
เสียงเรียกของเพื่อนหนุ่มดังขึ้นเหนือศีรษะ มัลลิกาลืมตามองอย่าง

งวัเงยี ทั้งที่คดิว่าไม่มทีางนอนหลบั แต่เธอกห็ลบัไปจนได้ แถมยงัหลบัยาว

จนถงึบ้านอกีต่างหาก

“ขอบใจนะ นายไม่เข้าไปข้างในก่อนเหรอ” เธอเอ่ยชวน แต่เขาปฏเิสธ

“ไม่ละ ฉันต้องกลับคอนโดฯ ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าอีก ไม่อยากไปสาย 

ตั้งแต่เดตแรก”

“ตามใจนาย พรุ่งนี้เจอกนั” 

มลัลกิาลงจากรถแล้วผลกัประตปิูด วรีภทัรโบกมอืลาเธอก่อนขบัรถ

ออกไป ผู้กองสาวเดนิไปที่ประตูรั้ว ก�าลงัจะยื่นมอืไปเปิดประตูเลก็ แต่ลุง

สมหมายวิ่งมาเปิดให้เธอเสยีก่อน

“ผมเปิดให้ครบัคุณมะล”ิ
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“ขอบคุณค่ะลุง คุณวกีลบัมาหรอืยงัคะ” เธอถามพลางเดนิเข้าไปใน

บ้าน

“ยงัครบั แต่อกีเดี๋ยวคงมา เพราะเลยเวลาแล้ว ส่วนคณุหญงิเพยีงแข

อยู่ในห้องรบัแขก คุณท่านอยู่ในเรอืนกล้วยไม้ครบั” เขาตอบอย่างละเอยีด

“ขอบคุณค่ะลุง” 

มัลลิกายิ้มให้คนขับรถสูงวัย แล้วเดินเข้าไปในสวนแทนที่จะเดิน

เข้าไปในบ้าน เพราะไม่อยากไปเจอแม่สามใีนเวลาที่จติใจไม่ปกตแิบบนี้ เธอ

เลอืกนั่งใต้ต้นมะม่วงที่พบกบัปารวคีรั้งแรก ภาพเหตุการณ์ในวนันั้นท�าให้

เธอยิ้มออก ไม่คดิเลยว่าท่านผู้พพิากษาขี้โมโหในวนันั้นจะกลายมาเป็นสามี

ที่น่ารกัของเธอในวนันี้ได้

“พี่มะลิ” เหมียวเดินแกมวิ่งเข้ามาหา เธอหันไปมองหล่อนและร้อง

เตอืนอย่างหวงัดี

“ไม่ต้องวิ่งหรอก เดี๋ยวหกล้ม”

“พี่มะลมิาถงึนานหรอืยงัคะ ท�าไมไม่เข้าไปในบ้าน แล้วมานั่งอยู่ที่นี่

ท�าไม”

“พี่เพิ่งมาถงึ ยงัไม่อยากเข้าบ้าน ที่มานั่งตรงนี้เพราะมนัเยน็ด ีพี่ตอบ

ครบหรอืยงัจ๊ะ” เธอย้อนถามหล่อน 

เดก็สาวหวัเราะคกิแล้วพยกัหน้า

“ครบค่ะ แล้วท�าไมพี่มะลิถึงไม่อยากเข้าบ้านคะ มีอะไรไม่สบายใจ

หรอืเปล่า บอกเหมยีวได้นะคะ”

“ไม่มจี้ะ พี่สบายด”ี เธอพูดปดเพราะไม่อยากให้เดก็สาวเป็นห่วง แต่

หล่อนกลบัดูออก

“อย่าปิดเหมยีวเลยค่ะ เหมยีวดูออก พี่มะลมิเีรื่องกลุ้มใจ ไม่งั้นคง

ไม่มานั่งคนเดยีวหรอก”

“เหรอ ถ้าดเูก่งนกั ไหนบอกซว่ิาพี่กลุม้ใจเรื่องอะไร” มลัลกิาถามข�าๆ 

เหมยีวจ้องหน้าเธอเขมง็ แล้วตอบอย่างมั่นใจ
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“เรื่องคุณลติาค่ะ”

“ท�าไมเหมยีวถงึคดิว่าพี่กลุ้มใจเรื่องนี้ล่ะ” เธอถามต่ออย่างนกึสนุก 

เดก็สาวยดือก แล้วตอบด้วยท่าทางมั่นใจยิ่งกว่าเดมิ

“มผีูห้ญงิมาหาสามขีองเราบ่อยๆ แถมแม่สามยีงัรู้เหน็เป็นใจอกี เป็น

ใครกต็้องกลุ้มค่ะ”

“นั่นสินะ ไม่กลุ้มก็แปลกแล้ว” มัลลิกาพยักหน้าเห็นด้วย ขณะที่

เหมยีววางมอืบนหลงัมอืเธอและตบเบาๆ อย่างให้ก�าลงัใจ

“พี่มะลไิม่ต้องกลวันะคะ เหมยีวอยู่ข้างพี่เสมอ เหมยีวจะไม่ยอมให้

คุณลติามาแย่งคุณวไีปจากพี่มะลเิดด็ขาด”

“คงไม่มั้ง คุณวรีู้จกัคุณลติาก่อนรู้จกัพี่อกี ถ้าพวกเขาจะมอีะไรกนั

คงมไีปนานแล้ว ไม่รอจนถงึวนันี้หรอก” 

เธอพยายามมองโลกในแง่ดี แต่เด็กสาวไม่คิดเหมือนเธอ เหมียว

เหลอืบตามองไปรอบๆ ก่อนเปลี่ยนจากพูดมาเป็นกระซบิแทน

“พี่มะลิอย่าประมาทนะคะ น�้ามันใกล้ไฟไว้ใจได้ที่ไหน แถมยังม ี

คุณหญงิคอยเป็นเชื้อเพลงิอกี ดูอย่างวนันี้สคิะ รถตวัเองกม็ ีแทนที่จะขบั

ไปท�างานเอง กลบัขบัมาจอดบ้านเราแล้วนั่งรถไปท�างานกบัคุณว ีแบบนี้มนั

เจตนาไม่บรสิุทธิ์ชดัๆ ค่ะ”

“มันก็จริงนะ แต่เหมียวไม่ต้องเป็นห่วงหรอก พี่มีไม้เด็ดไว้จัดการ

คุณวแีล้ว ต่อให้สบิชลติากส็ู้พี่ไม่ได้” 

มลัลกิาชกู�าป้ันอย่างมั่นใจ แต่ไม่อาจท�าใหเ้ดก็สาวเชื่อได ้เหมยีวสา่ย

หน้าอย่างไม่เหน็ด้วย แล้วยกค�าพูดที่วรีภทัรเคยพูดมาเตอืนใจเธออกีครั้ง

“พี่มะลิเคยได้ยินค�าพูดที่ว่า น�้าหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อน 

ไหมคะ”

“เคยจ้ะ แต่คุณวีไม่ใช่ก้อนหิน พี่เชื่อใจสามีตัวเอง” เธอเอ่ยอย่าง 

หนกัแน่น 

เหมยีวถอนใจเบาๆ แล้วดงึมอืเธอไปกุมไว้
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“พี่มะลิเป็นคนดี พี่ตามพวกเขาไม่ทันหรอกค่ะ แต่ไม่ต้องเป็นห่วง

นะคะ เหมยีวจะช่วยพี่เอง”

“ช่วยยังไงจ๊ะ” มัลลิกาถามอย่างเอ็นดูระคนอ่อนใจ ในเมื่ออธิบาย

แล้วเดก็สาวไม่เชื่อ กค็งต้องปล่อยให้หล่อนท�าตามใจตวัเองไป

“เวลาที่คุณลิตามาที่นี่ เหมียวจะคอยขัดแข้งขัดขา ไม่ให้หล่อนได้ 

ใกล้ชดิคุณว”ี หล่อนบอกด้วยแววตามุ่งมั่น

“แค่นี้เองเหรอ” เธอแกล้งท�าเป็นผดิหวงั

“ยงัไม่หมดค่ะ” เดก็สาวรบีปฏเิสธ “เหมยีวจะจบัตาดูคุณหญงิเอาไว้ 

ถ้าท่านวางแผนอะไรไม่ดี เหมียวจะรีบมาบอกพี่มะลิ พี่จะได้หาทางตั้งรับ 

ไงคะ”

“แล้วเหมียวไม่กลัวโดนคุณหญิงไล่ออกเหรอ” เธอถามเสียงเบา

เหมอืนกลวัคนที่พูดถงึจะได้ยนิ เดก็สาวส่ายหน้าแล้วตอบอย่างเดด็เดี่ยว

“ไม่กลวัค่ะ เพื่อพี่มะลเิหมยีวยอมทุกอย่าง”

“ขอบใจจ้ะ ถ้าไม่มเีหมยีวเป็นพวกพี่คงล�าบาก แต่ตอนนี้เหมยีวรบี

ไปเปิดประตูก่อนดกีว่า ให้คุณวรีอนานระวงัจะถูกดุนะ” มลัลกิาชี้ไปที่หน้า

บ้านเมื่อเหน็รถเบนซ์ของปารวแีล่นมาจอดรอหน้าประตรูั้ว เหมยีวหนัไปมอง

แล้วหนัมาก�าชบัเธอ

“พี่มะลอิย่าบอกเรื่องนี้กบัคุณวนีะคะ เพราะเรื่องนี้ยิ่งรู้น้อยเท่าไหร่

ยิ่งดเีท่านั้น”

“จ้ะ พี่ไม่บอกหรอก เหมยีวรบีไปเถอะ” เธอรบัปากเพื่อให้อกีฝ่าย

สบายใจ 

เดก็สาวพยกัหน้า แล้วรบีวิ่งไปกดปุ่มเปิดประตูรั้ว ก่อนเดนิกลบัเข้า

ห้องครวั โดยไม่ลมืท�ามอืบุ้ยใบ้ไปที่รถของปารวี

มลัลกิาหนัไปมองรถของสาม ีปารวจีอดรถหน้าคฤหาสน์ แล้วลงจาก

รถเดินไปเปิดประตูให้ชลิตา หญิงสาวก้าวลงมายืนยิ้มหวานให้เขา ก่อน 

ทั้งสองจะเดนิเข้ามาทกัทายเธอ
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“สวสัดคี่ะผู้กอง”

“สวสัดค่ีะคณุลติา” เธอทกัทายตอบ แล้วเงยหน้ามองสามเีมื่อเขาถาม

“ท�าไมวนันี้กลบับ้านเรว็จงั”

“งานของมะลกิแ็บบนี้แหละค่ะ ช้าบ้างเรว็บ้าง เอาแน่ไม่ค่อยได้”

“เอาแน่เอานอนไม่ได้แบบนี้ ลาออกดีกว่าเนอะ อย่าไปท�ามันเลย” 

ปารวพีูดยิ้มๆ แต่ท�าเอาเธอยิ้มไม่ออก

“คุณหญิงแม่อยู่ในบ้าน คุณลิตาจะเข้าไปพบไหมคะ เดี๋ยวฉันพา

เข้าไปเอง” มัลลิการีบเปลี่ยนเรื่องพูดเพื่อเบี่ยงหัวข้อสนทนาให้พ้นจาก 

ตวัเอง

“ไม่ดกีว่าค่ะ ลติาต้องรบีกลบั” หญงิสาวตอบแล้วหนัไปบอกลาสามี

ของเธอ “ลติากลบัก่อนนะคะพี่ว”ี

“เดี๋ยวพี่ไปส่ง” 

ปารวีเดินตามไปส่งหญิงสาวที่รถ เขาเปิดประตูรถให้หล่อนอย่าง

สุภาพ แล้วเดนิกลบัมาหาเธอเมื่อชลติาขบัรถออกไปแล้ว

มลัลกิาถอนใจเบาๆ ยิ่งมองยิ่งสะท้อนใจ ขนาดเธอยงัคดิว่าพวกเขา

เหมาะสมกนั แล้วคุณหญงิเพยีงแขจะไม่คดิได้อย่างไร

“ท�าไมมองพี่แบบนั้น” ปารวหียุดยนืตรงหน้าเธอ ผู้กองสาวเงยหน้า

มองสาม ีแล้วย้อนถามเสยีงใส

“แบบไหนคะ”

“แบบ...” เขาก้มลงสบตาเธอ “หมาน้อยถูกทิ้ง”

“ขนาดนั้นเลยเหรอคะ”

“ใช่” เขาดงึมอืเธอไปกุมไว้ “พี่รู้นะว่ามะลคิดิอะไรอยู่ พี่ขอยนืยนัว่า

มนัไม่มวีนัเป็นไปได้ พี่รกัมะลคินเดยีว ไม่ว่าตอนนี้หรอืเมื่อก่อน พี่ไม่มวีนั

เหน็ดเีหน็งามไปกบัคุณแม่ มะลไิม่จ�าเป็นต้องกงัวลหรอืน้อยใจอะไร แต่ถ้า

มะลไิม่สบายใจที่เหน็พี่สนทิกบัลติา พี่จะไม่ท�าอกีกไ็ด้”

“ไม่ต้องหรอกค่ะ มะลิเชื่อใจวีขา” มัลลิกาส่ายหน้าพลางยิ้มให้สาม ี
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เธอเพิ่งเข้าใจว่าท�าไมเหมยีวถงึไม่เชื่อค�าพูดของเธอ เพราะลกึๆ แล้วเธอไม่

เชื่อในสิ่งที่ตวัเองพูด เธอคดิว่าตวัเองไม่เหมาะสมกบัปารว ีและคดิเสมอว่า

เขาเหมาะสมกบัชลติา ทั้งที่สามขีองเธอไม่เคยคดิแบบนั้นเลย

“เชื่อใจแล้วท�าไมคิ้วยงัผูกโบอยู่เลย” เขาลูบคิ้วเธอเบาๆ

“เข้าบ้านกันเถอะค่ะ มะลิเหนียวตัวอยากอาบน�้า วีขาช่วยถูหลังให้

มะลไิด้ไหมคะ” ผู้กองสาวเปลี่ยนเรื่องพูดพลางลุกขึ้นยนื ปารวเีป็นคนช่าง

สงัเกต เขาคงมองเหน็ความกงัวลของเธอ แต่เธอยงัไม่พร้อมจะบอกเขาเรื่อง

อาคม จงึเบี่ยงเบนความสนใจของเขาด้วยการชวนไปท�าอย่างอื่นแทน

“ด้วยความยินดีครับ” ปารวียิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ แล้วจูงมือเธอเดินเข้า

บ้าน ลมืเรื่องคิ้วผูกโบของเธอไปทนัที

ในตกึร้างย่านชานเมอืง อาคมนอนซมอยู่บนพื้นปูนสกปรก เขาหลบ
หนีการไล่ล่าของต�ารวจจนมาถึงที่นี่ ก่อนพบว่าตัวเองหมดแรงจะหนีต่อ 

เพราะถูกไข้หวัดใหญ่เล่นงานอย่างหนัก เขาทั้งหิวทั้งปวดหัวจนแทบจะ

ระเบิด แถมยังไม่มีเงินติดตัวเลยสักบาท จะขอความช่วยเหลือจากใครก ็

ไม่ได้ ทุกคนที่เห็นเขาต่างเมินหน้าหนีด้วยความรังเกียจ เมื่อเดินจนหมด

แรง เขาจึงเข้ามาหลบนอนในตึกร้างแห่งนี้ โชคชะตาไม่เข้าข้างเขาเสียเลย  

ทั้งที่อุตส่าห์วางแผนแหกคุกออกมาได้ แต่สุดท้ายกลับต้องมาตายเหมือน

หมาข้างถนน

“พี่เป็นอะไรหรอืเปล่า”

เสียงแปร่งๆ ดังขึ้นเหนือศีรษะ อาคมลืมตามองแล้วเบิกตาอย่าง

ตกใจ เพราะไม่คดิว่าในชวีตินี้เขาจะได้เหน็ใบหน้านี้อกี

“อร...” ชายหนุ่มพมึพ�าเสยีงสั่น อยากจะยื่นมอืไปสมัผสั แต่กลวัว่า

ภาพที่เหน็จะหายไป

“พี่ไม่สบายเหรอ มีอะไรให้หนูช่วยไหม” เด็กสาวถามย�้าอีกครั้ง 

ดวงตาใสซื่อจ้องมองเขาอย่างห่วงใย
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“ไม่ใช่…” อาคมพมึพ�าอย่างผดิหวงั ตอนแรกที่เหน็หน้าหล่อน เขา

นกึว่าตวัเองใกล้ตายจงึเหน็ภาพหลอน แต่พอรวบรวมสตกิลบัมาได้ เขาจงึ

รู้ว่าปาฏหิารยิ์ไม่มจีรงิ หล่อนไม่ใช่คนที่เขาเฝ้าคดิถงึมาทั้งชวีติ แค่เป็นคน

ที่หน้าตาคล้ายกนัเท่านั้น

“ฉนัไม่สบาย ตอนนี้ฉนัหวิมาก เธอมอีะไรให้กนิบ้างไหม” เขายนัตวั

ลุกขึ้นนั่งพิงผนังพลางมองส�ารวจเด็กสาวไปด้วย หล่อนสวมกางเกงวอร์ม

เป้ือนเศษปนูกบัเสื้อเชิ้ตสนี�้าเงนิเก่าจนซดีจาง เมื่อฟังจากส�าเนยีงและวธิกีาร

พูดจา หล่อนคงเป็นแรงงานต่างด้าวที่มารบัจ้างท�างานก่อสร้างอยู่แถวนี้

“รอเดี๋ยวนะ เดี๋ยวหนูมา” เดก็สาวร้องบอกแล้วผลุนผลนัออกไป

อาคมหลบัตาลง ภาพในวยัเดก็หวนกลบัมาในความทรงจ�า เขาเคย

มนี้องสาวคนหนึ่ง แต่หล่อนโชคร้ายเสยีชวีติไปก่อนวยัอนัควร ไม่คดิเลย

ว่าในวนัที่เขาตกต�่าที่สดุ จะมคีนหน้าตาคล้ายน้องสาวยื่นมอืเข้ามาช่วยเหลอื

“มาแล้วพี่” 

เสยีงเดก็สาวดงัขึ้น ชายหนุ่มลมืตามอง แล้วรบัถุงข้าวของหล่อนมา

กินอย่างหิวโหย ทั้งที่เป็นแค่ข้าวกับไข่เจียว แต่เขากลับรู้สึกว่ามันอร่อย 

เหลอืเกนิ

“เบาๆ พี่ เดี๋ยวตดิคอ” เดก็สาวเอ่ยเตอืน พลางส่งขวดน�้าเปล่าให้เขา 

ชายหนุ่มรบีรบัมาดื่มอย่างกระหาย ก่อนกลบัไปกนิข้าวต่อจนหมดถุง

“ยา” หลอ่นส่งยาลดไข้ให้เขาแผงหนึ่ง อาคมรบัมากนิแลว้ดื่มน�้าตาม

จนหมดขวด พออิ่มท้อง เรี่ยวแรงที่หายไปกเ็ริ่มกลบัคนืมา เขาเงยหน้ามอง

ผู้มพีระคุณของตน แล้วเอ่ยจากใจจรงิ

“ขอบใจนะ บุญคุณของเธอฉนัจะไม่ลมืเลย ถ้าฉนัรอดไปได้ ฉนัจะ

กลบัมาตอบแทน”

“ไม่ต้องหรอกพี่ คนเราช่วยกนัได้กช็่วยกนัไป รบัเงนินี่ไว้นะ เอาไว้

ซื้อข้าวกนิ” เดก็สาวส่งเงนิให้เขาสองร้อยบาท

“ไม่ต้องหรอก แค่นี้กพ็อแล้ว” อาคมส่ายหน้าปฏเิสธ ถงึเงนิสองร้อย
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บาทจะไม่มากมายอะไร แต่ส�าหรบัแรงงานต่างด้าวอย่างหล่อน เงนิจ�านวนนี้

อาจต้องแลกด้วยการท�างานหนกัทั้งวนั

“พี่รบัไปเถอะ หนูยงัพอมอียู่บ้าง หนูต้องกลบัแล้ว เดี๋ยวหวัหน้าจะ

ว่าเอา” เดก็สาวยดัเงนิใส่มอืเขา 

อาคมสบตาหล่อน แล้วตดัสนิใจรบัเงนิไว้ เพราะคดิได้ว่าเขาจ�าเป็น

ต้องใช้มนั

“ขอบใจนะ ฉนัชื่ออาคม เธอชื่ออะไร”

“หนชูื่อแวว ท�างานอยูท่ี่แคมป์คนงานท้ายซอย หนไูปก่อนนะ” หล่อน

โบกมอืลาแล้วเดนิออกไป

อาคมมองตามหล่อนจนลับตา แล้วก้มลงมองธนบัตรในมือ ผู้มี

พระคุณของเขาชื่อแวว เดก็สาวหน้าตาธรรมดา แต่น�้าใจงามเหมอืนนางฟ้า



๓
นายใหม่

“บ้านเดชก�าจร”
อาคมเงยหน้าอ่านป้ายเหนือศีรษะเสียงแผ่ว เขาเคยช่วยชีวิตเสี่ย 

ก�าพล เจ้าของคฤหาสน์หลงันี้ไว้ เพื่อตอบแทนความช่วยเหลอืครั้งนั้น เสี่ย

ก�าพลจงึเอ่ยปากชวนเขามาอยูด้่วย แต่ตอนนั้นเขาเป็นลกูน้องของเสี่ยวบิลูย์

อยู่แล้ว จงึปฏเิสธข้อเสนอไป แต่รบันามบตัรพร้อมค�าสญัญาของเสี่ยก�าพล

ไว ้ตอนนั้นเสี่ยก�าพลบอกว่าถ้าเขาเดอืดร้อนเมื่อไรให้มาหา จะช่วยเหลอืเขา

เตม็ที่ ซึ่งตอนนี้เวลานั้นมาถงึแล้ว เขาจงึใช้เงนิสองร้อยบาทของแววดั้นด้น

มาหาเสี่ยก�าพลถงึบ้านเพื่อทวงถามค�าสญัญาในครั้งนั้น

“มายนืท�าอะไรแถวนี้” ยามร่างใหญ่เปิดประตูออกมาถาม ชายหนุ่ม

จงึรบีเดนิเข้าไปหา แล้วบอกจุดประสงค์ของตน

“ฉนัมาขอพบเสี่ยก�าพล ช่วยไปบอกให้หน่อยได้ไหม”

ยามคนเดิมมองเขาตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า แล้วโบกมือไล่เหมือน

เขาไม่ใช่คน

“เสี่ยไม่ว่างมาพบแกหรอก จะไปไหนกไ็ปเลย อย่ามาเกะกะแถวนี้”
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“ฉนัขอร้องละพี่ชาย ฉนัจ�าเป็นต้องพบเสี่ยก�าพลจรงิๆ ช่วยไปบอก

เสี่ยให้หน่อยว่าคนชื่ออาคมมาขอพบ ช่วยฉันสักครั้งนะ แล้วฉันจะไม่ลืม

พระคุณเลย” เขาลงทุนอ้อนวอน แต่อกีฝ่ายไม่ใส่ใจ แถมยงัผลกัอกเขาอกี

“บอกว่าไม่กไ็ม่ส ิพูดไม่รู้เรื่องหรอืไง ไปให้พ้นเลยนะ”

“ฉนัไม่ไป ฉนัต้องพบเสี่ยก�าพลให้ได้ ถ้านายไม่ไปบอกเสี่ย ฉนัจะ

นั่งรออยู่ตรงนี้แหละ” อาคมเอ่ยอย่างแน่วแน่ ต่อให้ต้องนั่งรอจนถึงเช้า 

เขากจ็ะรอ เพราะเขาหมดที่ไปแล้วจรงิๆ

“เอ๊ะ! ไอ้นี่ อยากเจบ็ตวัใช่ไหม” ยามร่างใหญ่กระชากคอเสื้อเขาพลาง

เงื้อก�าปั้นขึ้นสูง แต่ต้องชะงกัเมื่อมเีสยีงหนึ่งขดัขึ้น

“ท�าอะไรกนั”

“คุณนท”ี ยามหนุ่มปล่อยมอืจากคอเสื้อของเขา แล้วหนัไปตอบด้วย

ท่าทางสุภาพ “ไม่มอีะไรหรอกครบั แค่คนจรจดัมายนืเกะกะหน้าบ้าน ผม

ก�าลงัจะไล่มนัไปครบั”

“คนจรจดัเหรอ” ชายที่ชื่อนทมีองเขาตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า แล้ว

หนัไปสั่งลูกน้อง “ไล่มนัไปให้พ้น”

“ฉนัไม่ใช่คนจรจดั ฉนัมาขอพบเสี่ยก�าพล” อาคมร้องบอก ชายคนนี้

น่าจะมอีายุไล่เลี่ยกบัเขา รูปร่างสูงผอม แววตาแขง็กร้าว เมื่อดูจากท่าทาง

นอบน้อมของยามหนุ่ม เขาคงมคีวามส�าคญัไม่น้อยทเีดยีว

นทมีองเขาอกีครั้ง แต่คราวนี้เริ่มจากเท้าแล้วมาหยุดที่ใบหน้า

“นายเป็นใคร รู้จกัเสี่ยได้ยงัไง”

“ฉนัชื่ออาคม เสี่ยก�าพลรู้จกัฉนัด ีเขาเป็นคนให้ฉนัมาหาที่นี่ ขอฉนั

เข้าไปพบเสี่ยได้ไหม” เขาขอร้อง 

นทหีรี่ตามองอย่างชั่งใจ แต่สุดท้ายกต็อบปฏเิสธ

“เสี่ยไม่ว่างพบใครหรอก นายกลบัไปเถอะ”

“นายยงัไม่ได้บอกเสี่ยเลย แล้วรู้ได้ยงัไงว่าเสี่ยไม่อยากพบฉนั”

“สารรูปอย่างกบัขอทาน ยงัจะกล้าถามอกีเหรอ” ยามหนุ่มพูดแทรก 
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แล้วหันไปประจบลูกพี่ของตน “เดี๋ยวผมจัดการมันเอง คุณนทีเข้าบ้านไป

เถอะครบั”

“ไม่ต้อง” ชายหนุ่มยกมอืห้าม แล้วหนัมาพูดกบัเขา “นายรออยู่ที่นี่

ก่อน เดี๋ยวฉนัจะไปบอกเสี่ยให้เอง”

“ขอบใจนะ ฉนัจะไม่ลมืบุญคุณนายเลย”

นทีพยักหน้าแล้วเดินเข้าไปในคฤหาสน์ อาคมมองตามอย่างโล่งใจ 

แล้วเดนิไปยนืรอรมิก�าแพง เขาพยายามอย่างเตม็ที่แล้ว ที่เหลอืกต้็องลุน้ให้

เสี่ยก�าพลไม่เป็นคนขี้หลงขี้ลมืเท่านั้น

เสียงเคาะประตูดึงให้เสี่ยก�าพลเงยหน้าจากแฟ้มเอกสาร เขาเอ่ย
อนุญาตแล้วหยิบปากกามาเซ็นชื่อ ก่อนเงยหน้าขึ้นอีกครั้งเมื่อลูกน้อง 

คนสนทิเรยีก

“เสี่ยครบั”

“ออกไปก่อน” เสี่ยก�าพลโบกมือไล่ แล้วหันไปมองแขกของตน  

ชายหนุ่มที่ยนือยู่ตรงหน้าดูซอมซ่อยิ่งกว่าขอทาน เขาสวมกางเกงขาดรุ่งริ่ง 

กบัเสื้อยดืสกปรก หนวดเครารกรุงรงั ผมเผ้ายุ่งเหยงิ ไม่เหลอืเค้ามอืขวา

ของเสี่ยวบิูลย์ที่เขาเคยรู้จกัเลยสกันดิ

“สวสัดคีรบัเสี่ย” อาคมยกมอืไหว้ทกัทาย

“สวสัด ีไม่ได้เจอกนันาน ลื้อโทรมไปเยอะเลย คงเจอเรื่องหนกัๆ มา

เยอะสนิะ” เสี่ยก�าพลทกัทายตอบ เขารู้จกัอาคมเมื่อหลายปีก่อน ชายหนุ่ม

ช่วยชวีติเขาไว้จากมอืสงัหาร เขาพอใจฝีมอืของอกีฝ่ายมากจงึชวนมาอยูด้่วย

กัน แต่ตอนนั้นอาคมปฏิเสธค�าชวนของเขา เพราะมีนายคุ้มหัวอยู่แล้ว  

ต่อมาเขารูว่้านายของอาคมตดิคกุคดค้ีายาเสพตดิ โดยลากเอาลกูน้องทั้งหมด

เข้าคุกไปด้วย

“ครบัเสี่ย หนกัมากจรงิๆ”

“ลื้อมาหาอั๊วท�าไม” เขาถามเข้าประเดน็
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“ผมก�าลังล�าบาก อยากขอมาอยู่กับเสี่ยสักพัก เสี่ยจะสะดวกไหม

ครบั” 

อาคมจ้องมองนิ่งๆ เสี่ยก�าพลมองตอบ ชายหนุม่แหกคกุออกมาแบบนี้ 

ถ้าเขารบัไว้กเ็หมอืนหาเหาใส่หวั แต่คนเดอืดร้อนมาขอพึ่ง ถ้าเขาไม่รบัไว้ก็

ดูจะแล้งน�้าใจเกนิไป หน�าซ�้าอาคมยงัเคยช่วยชวีติเขาไว้ด้วย

“ได้ส ิ อั๊วชอบเลี้ยงคนเก่งๆ ลื้อเป็นคนมฝีีมอื ถ้าลื้อไม่มทีี่ไปจรงิๆ 

มาท�างานกบัอั๊วกไ็ด้”

“ขอบคุณครบัเสี่ย ผมรบัรองว่าจะไม่ท�าให้เสี่ยผดิหวงั”

“ลื้อไปพกัที่บ้านสวนของอั๊วก่อน อย่าออกมาเพ่นพ่านให้ต�ารวจเหน็ 

ถา้มงีานเมื่อไหร่อั๊วจะให้คนไปตาม” เสี่ยก�าพลสั่งความ แลว้เปิดลิ้นชกัหยบิ

ธนบตัรส่งให้ปึกหนึ่ง “อั๊วให้ เอาไปซื้อเสื้อผ้า ของกนิของใช้ แล้วไปตดัผม

ให้เรยีบร้อย จะได้ไม่มใีครสงสยั”

“ขอบคุณครบัเสี่ย” ชายหนุ่มยื่นมอืไปรบั “เสี่ยมบีุญคุณกบัผมมาก 

มอีะไรที่ผมท�าให้ได้ ขอให้บอกนะครบั ผมยนิดที�าให้ทุกอย่าง”

“ลื้อได้ช่วยงานอั๊วแน่ แต่ตอนนี้ไปพกัให้หายเหนื่อยก่อน เดี๋ยวอั๊วจะ

ให้คนพาลื้อไปที่บ้านสวน” เสี่ยก�าพลหยบิโทรศพัท์มาแนบหู แล้วต่อสายถงึ

มอืขวาของตน “เข้ามาหาอั๊วหน่อย นท”ี

“ครบัเสี่ย” นทรีบัค�า แล้วเปิดประตูเดนิเข้ามาหา “เสี่ยมอีะไรจะใช้

ผมเหรอครบั”

“ให้คนพาอาคมไปส่งที่บ้านสวนด้วย”

“ครับเสี่ย” เขารับค�าแล้วหันไปพูดกับอาคม “ลงไปรอข้างล่างก่อน 

เดี๋ยวฉนัตามลงไป”

“ผมลาครบัเสี่ย” 

ชายหนุ่มยกมอืไหว้แล้วเดนิออกไป พอประตูห้องปิดสนทิ นทกีห็นั

ไปถามผู้เป็นนาย

“ท�าแบบนี้จะดเีหรอครบั มนัเป็นนกัโทษแหกคุก ถ้ารู้ถงึต�ารวจเราจะ
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เดอืดร้อนไปด้วย”

“ก็อย่าให้พวกมันรู้สิ อาคมเป็นคนมีฝีมือ ชุบเลี้ยงไว้ก็ไม่เสียหาย 

อกีหน่อยคงได้ใช้งาน”

“แต่...” ชายหนุ่มจะทกัท้วงอกี แต่ถูกผู้เป็นนายยกมอืห้าม

“ไม่มแีต่ อั๊วสั่งยงัไงลื้อกท็�ายงังั้น อย่าได้บงัอาจมาขดัค�าสั่งอั๊ว”

“ขอโทษครบั ผมจะให้คนพาเขาไปส่งที่บ้านสวนเดี๋ยวนี้”

นทหีนัหลงัเดนิออกจากห้องท�างาน เขาสงัหรณ์ใจว่าอาคมจะน�าเรื่อง

เดอืดร้อนมาให้เสี่ยก�าพล แต่ในเมื่อเตอืนแล้วผู้เป็นนายไม่ฟัง เขากค็งต้อง

ปล่อยไปเท่านั้น

อาคมเงยหน้ามองที่พกัของตน มนัเป็นบ้านไม้สองชั้นตั้งอยูก่ลางสวน
รกครึ้ม ล้อมรอบด้วยรั้วก่ออฐิถอืปนูสงูท่วมศรีษะ สภาพโดยรวมดนู่ากลวั

มากกว่าน่าอยู่อาศัย ขนาดเขาไม่ใช่คนกลัวผียังอดขนลุกไม่ได้ ช่างเป็น 

ที่ซ่อนที่เหมาะกบันกัโทษแหกคุกอย่างเขาเหลอืเกนิ

“ปกตใิครอยูท่ี่นี่เหรอด�า” เขาหนัไปถามชายหนุม่รุ่นน้องซึ่งเป็นคนพา

เขามาส่งที่นี่ และจะคอยดูแลเขาในระหว่างซ่อนตวั

“ไม่มหีรอก เสี่ยใช้เป็นที่พกัของ พี่เป็นคนแรกที่ได้มาอยูท่ี่นี่” นายด�า 

ตอบ เขาเป็นชายหนุ่มรูปร่างสนัทดั ผวิด�าจดัสมกบัชื่อ อายุน่าจะน้อยกว่า

เขาหลายปี แต่อยูก่บัเสี่ยก�าพลมานาน จงึได้รบัความไว้ใจให้เข้านอกออกใน 

บ้านเดชก�าจรได้

“ของอะไรเหรอ” อาคมถาม แต่อกีฝ่ายไม่ตอบ เขาตดับทแล้วบอกลา

ดื้อๆ

“เดี๋ยวพี่กร็ู้ ฉนัไปก่อนนะ แล้วพรุ่งนี้จะเอาเสื้อผ้ากบัเสบยีงมาให้”

“ขอบใจนะ” เขายิ้มให้อย่างเป็นมติร 

“ไม่เป็นไรพี่” ชายหนุ่มรุ่นน้องพยกัหน้ารบั แล้วเดนิไปขึ้นรถที่จอด

อยู่นอกรั้ว ก่อนขบัจากไปอย่างรวดเรว็ ทิ้งให้เขาท�าความรู้จกับ้านใหม่ตาม
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ล�าพงั

อาคมเดนิเข้าไปในบ้าน แล้วลงมอืส�ารวจที่ซ่อนของตน แม้ข้างนอก

จะเก่าและทบึ แต่ข้างในกลบัสะอาด ชั้นล่างเป็นห้องรบัแขก ห้องน�้า ห้อง

ครวั และห้องนอนเลก็ๆ เขาเดนิขึ้นบนัไดไปชั้นสอง ชั้นบนมสีองห้องนอน 

ตรงมุมห้องมเีครื่องนอนวางไว้หลายชุด

ชายหนุ่มหยุดมองลูกบิดประตูเมื่อรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่าง  

ดูเหมือนห้องนอนทั้งสองห้องไม่ได้มีไว้นอนอย่างเดียว แต่มีไว้ขังคนที่อยู่

ข้างในด้วย เพราะห้องปกตจิะลอ็กจากด้านใน แต่ที่นี่กลบัลอ็กจากด้านนอก 

แถมยังมีสายยูติดอยู่อีกสองอัน ดูท่าธุรกิจของเสี่ยก�าพลจะไม่ใช่ธุรกิจ

ธรรมดาเสยีแล้ว

“ไม่ใช่เรื่องของเรา” อาคมบอกตัวเองแล้วเดินออกจากห้อง เสี่ย 

ก�าพลจะท�าอะไรไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องสนใจ ขอแค่ได้แก้แค้นนางตวัแสบ ไม่ว่า

เสี่ยก�าพลจะให้ท�าอะไร เขาพร้อมจะท�าด้วยความยินดี แต่ตอนนี้เขาต้อง

กลบัไปตอบแทนบุญคุณแววก่อน จากนั้นค่อยเดนิหน้าแก้แค้นเตม็ที่

มอเตอร์ไซค์วบิากสดี�าแล่นมาจอดหน้าแคมป์คนงานก่อสร้าง คนขบั
ร่างสูงดบัเครื่องยนต์แล้วมองเข้าไปด้านใน เขาเหน็แรงงานต่างด้าวเดนิบ้าง

นั่งบ้างอยู่หน้าเพงิพกัของตน แต่ไม่เหน็เดก็สาวที่เขาก�าลงัตามหา แววบอก

ว่าท�างานอยู่ที่ไซต์ก่อสร้างท้ายซอย ซึ่งไซต์ก่อสร้างในซอยนี้ก็มีที่นี่ที่เดียว

เท่านั้น

อาคมก้าวลงจากรถเดนิเข้าไปในแคมป์คนงาน โดยมสีายตาหลายสบิคู่

มองตามด้วยความสนใจ เนื่องด้วยตอนนี้เขาไม่ได้เป็นขอทานซอมซ่อ 

อีกแล้ว แต่เป็นชายหนุ่มแต่งตัวดี ตัดผมรองทรงสั้น ใบหน้าเกลี้ยงเกลา 

สวมแว่นกันแดดราคาแพง ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องขอบคุณอ�านาจเงินของเสี่ย 

ก�าพลที่ช่วยบนัดาลให้เขา

“สวสัดพีี่ชาย ขอถามอะไรหน่อยส”ิ เขาถามชายร่างท้วมซึ่งนา่จะเป็น
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หวัหน้าคนงาน

“ถามอะไร” ชายคนนั้นย้อนถาม ท่าทางระแวง

“ฉนัมาหาแวว เธออยู่ที่นี่หรอืเปล่า”

“แววไหน ฉันไม่รู้จัก” เขาหันหลังเดินหนี แต่ต้องหยุดชะงัก เมื่อ

อาคมยื่นธนบตัรหนึ่งพนับาทไปดกัหน้า

“ไม่ต้องกลัวหรอก ฉันไม่ใช่ต�ารวจ ฉันเป็นเพื่อนของแวว บอกมา

เถอะว่าเธออยู่ที่ไหน”

“คุณจะหาแววไหนล่ะ ที่นี่มีคนชื่อแววตั้งหลายคน” เขาคว้าเงินใส่

กระเป๋า ท่าทางเป็นมติรขึ้นมาทนัที

“สูงประมาณนี้ อายุสบิเจด็สบิแปด ผวิขาว หน้ากลมๆ ตาโตๆ ยิ้ม

เก่ง พูดไทยไม่ค่อยชดั” อาคมอธบิายพลางท�ามอืประกอบ 

หวัหน้าคนงานขมวดคิ้วครุ่นคดิ แล้วร้องอ๋อเสยีงดงั

“อ๋อ...นงัแววหน้าขาว”

“นกึออกแล้วเหรอ ตอนนี้เธออยู่ที่ไหน” เขาถามด้วยความดใีจ แต่

หวัหน้าคนงานมองหน้าเขาแล้วส่ายหน้า

“คุณมาช้าไปหน่อย ตอนนี้มันไม่ได้อยู่ที่นี่แล้ว มันเพิ่งกลับบ้านไป

เมื่อวานนี้เอง”

“นายรู้หรอืเปล่าว่าบ้านเธออยู่ที่ไหน”

“มนัเป็นแรงงานต่างด้าว นายหน้าพามนัมาส่ง พอหมดงานกพ็ากลบั 

ผมไม่รู้หรอกว่าบ้านมันอยู่ที่ไหน ขอโทษด้วยนะ ผมคงช่วยคุณได้แค่นี้

แหละ” หวัหน้าคนงานเอ่ยอย่างเหน็ใจแล้วเดนิหนไีป

อาคมมองไปรอบๆ อย่างสบัสน เขาอุตส่าห์รบีมาหาหล่อน แต่กย็งั

ไม่ทนัอยู่ด ีแววเป็นแรงงานต่างด้าว แล้วเขาจะไปตามหาหล่อนที่ไหน แถม

เขายังหนีคดีอยู่อีก เห็นทีบุญคุณของหล่อนคงต้องตอบแทนคราวหลัง  

ชายหนุ่มถอนใจเบาๆ แล้วเดินกลับไปขึ้นมอเตอร์ไซค์ของตน และขี่ออก

จากแคมป์คนงานด้วยความผดิหวงั
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ยามดกึสงดัที่ท้องฟ้าปกคลุมด้วยเมฆฝนหนาทบึ มอเตอร์ไซค์วบิาก
สดี�าแล่นมาจอดข้างก�าแพงรั้วบ้านอทิธนินัต์ อาคมดบัเครื่องยนต์แล้วซุ่มดู

ข้างก�าแพงอย่างอดทน บ้านหลังใหญ่รั้วรอบขอบชิด มียามเฝ้าหน้าประตู

ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง มีกล้องวงจรปิดที่ประตูรั้วสองจุด และคิดว่าภายใน

คฤหาสน์คงมอีกีหลายจดุ ระบบรกัษาความปลอดภยัเข้มงวดแบบนี้ เขาคง

ลงมอืที่นี่ไม่ได้ แต่ถ้าเป็นข้างนอกต้องมโีอกาสให้เขาลงมอืแน่นอน

ชายหนุ่มมองผ่านช่องบนก�าแพงไปยังตัวคฤหาสน์ ไฟในห้องหับ

ต่างๆ ล้วนดบัสนทิ คนในบ้านคงก�าลงันอนหลบัอย่างมคีวามสุข

“สขุกนัให้พอเถอะนะ เพราะพรุง่นี้พวกแกจะไม่ได้มคีวามสขุอกีแล้ว” 

เขาหวัเราะกบัตวัเอง แล้วขี่มอเตอร์ไซค์ออกไป



๔
เสือสองตัว

เสียงพูดคุยจ้อกแจ้กจอแจในห้องพิจารณาคดีหยุดชะงักลงทันท ี
เมื่อบุรุษหนุ่มในชุดครุยตุลาการปรากฏตัวบนบัลลังก์ ร่างสูงสง่าค้อมกาย

ค�านบัพระบรมฉายาลกัษณ์ ก่อนนั่งลงบนบลัลงัก์อนัทรงเกยีรต ิทกุอริยิาบถ

ของเขาถูกจับจ้องโดยสายตาของคนทั้งห้อง บางคนมองด้วยความชื่นชม 

แต่ส่วนใหญ่มองด้วยความประหลาดใจ เพราะไม่คาดคดิว่าผู้มอี�านาจชี้เป็น

ชี้ตายในคดีนี้จะเป็นชายหนุ่มวัยสามสิบต้นๆ ที่มีรูปร่างสูงโปร่งสมส่วน 

ดวงตาคมกรบิ คิ้วดกหนาได้รปู จมกูโด่งเป็นสนัรบักบัโหนกแก้ม รมิฝีปาก

หยักลึก ไม่หนาไม่บาง ผิวขาวสะอาดเกลี้ยงเกลา หล่อจนไม่น่ามาเป็น 

ผู้พพิากษา

ปารวกีวาดตามองไปรอบห้องพจิารณาคด ีก่อนหยุดสายตาที่จ�าเลย

ในคดนีี้ เขาเป็นชายอายุสี่สบิห้าปี รูปร่างสนัทดั ผวิสนี�้าตาลแดง ประกอบ

อาชพีขบัรถแทก็ซี่ เมื่อสองสปัดาห์ก่อนถกูจบักมุในข้อหามยีาเสพตดิให้โทษ

ประเภท ๑ (เมทแอมเฟตามนี) จ�านวน ๒๗ เมด็ ไว้ในครอบครองเพื่อ

จ�าหน่ายโดยไม่ได้รบัอนุญาต จ�าเลยให้การรบัสารภาพในชั้นสอบสวน และ
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ให้การยนืยนัค�าเดมิในชั้นศาล เมื่อพจิารณาจากส�านวนคดแีล้ว พบว่าไม่น่า

จะมปีัญหาอะไร เขาจงึนดัจ�าเลยมารบัฟังค�าพพิากษาในวนันี้

“เมื่อวนัที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ เวลากลางคนืหลงัเที่ยง จ�าเลย

ได้บงัอาจร่วมกนัมเีมทแอมเฟตามนี อนัเป็นยาเสพตดิให้โทษในประเภท ๑ 

ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ ลงวนัที่ ๒๓ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๒ และท้ายประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบบัดงักล่าว 

ชื่อยาเสพตดิให้โทษประเภท ๑ ล�าดบัที่ ๒๐ ซึ่งได้ประกาศในราชกจิจา-

นุเบกษา และจ�าเลยได้ทราบประกาศนี้แล้ว จ�านวน ๒๗ เมด็ น�้าหนกัสุทธ ิ

๒.๖๙๔ กรมั ค�านวณเป็นสารบรสิุทธิ์ ๐.๒๓๕ กรมั ปรากฏตามรายงาน

การตรวจพสิูจน์ท้ายฟ้อง”

ผู้พพิากษาหนุม่อ่านค�าพพิากษาด้วยเสยีงหนกัแน่น ชดัเจน และเยอืก

เย็น ใบหน้าคมคายเรียบเฉยปราศจากอารมณ์ใดๆ เมื่อขึ้นท�าหน้าที่บน

บลัลงัก์ตลุาการ เขาไม่อาจน�าความรูส้กึส่วนตวัเข้ามาเกี่ยวข้องได้ ค�าตดัสนิ

ทกุค�าต้องผดงุไว้ซึ่งความยตุธิรรมด้วยเหตแุละผลตามตวับทกฎหมายและ

คุณธรรมอย่างดทีี่สุด

“ในชั้นสอบสวนจ�าเลยให้การรบัสารภาพ ของกลางเจ้าพนกังานเกบ็

รกัษาไว้ ระหว่างสอบสวนจ�าเลยถูกควบคุมตั้งแต่วนัที่ถูกจบัตลอดมา ใน

ชั้นศาลจ�าเลยให้การยนืยนัค�าเดมิ และปรากฏว่าก่อนคดนีี้ จ�าเลยเคยต้อง

ค�าพพิากษาที่สุดให้ลงโทษจ�าคุกมกี�าหนด ๖ เดอืน ฐานมเีมทแอมเฟตามนี

ในครอบครองโดยไม่ได้รบัอนุญาต โทษจ�าคุกให้รอไว้มกี�าหนด ๒ ปี เข้า

เกณฑ์บวกโทษคดีก่อนตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๕๘ ปรากฏ

ตามรายการประวตัทิ้ายฟ้อง” เขาหยุดหายใจนดิหนึ่ง ก่อนอ่านค�าพพิากษา

ต่อด้วยน�้าเสยีงไม่ต่างจากเดมิ

“ศาลพิเคราะห์ค�าเบิกความและพยานหลักฐานของทั้งสองฝ่ายแล้ว 

เห็นว่าจ�าเลยมีความผิดจริงฐานมีเมทแอมเฟตามีนไว้ในครอบครองเพื่อ

จ�าหน่าย ตามพระราชบญัญตัยิาเสพตดิให้โทษ พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๖๖ 
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วรรคหนึ่ง จงึพพิากษาให้ลงโทษจ�าคุกจ�าเลย ๔ ปี และเมื่อน�าไปบวกกบั

โทษในคดกี่อน จงึพพิากษาให้ลงโทษจ�าคุกจ�าเลยทั้งสิ้น ๔ ปี ๖ เดอืน โดย

ไม่รอลงอาญา จบค�าพพิากษา”

ปารวลีุกขึ้นแล้วเดนิลงจากบลัลงัก์ แต่ต้องหยุดชะงกั เมื่อเหลอืบไป

เหน็ผู้ชายที่ยนือยู่หลงัห้องพจิารณาคด ีเขาสวมแว่นสายตาอนัใหญ่ ดวงตา

หลังเลนส์ใสจ้องเขาเขม็งจนรู้สึกถึงความเยียบเย็นที่ส่งมาทางสายตา ชาย

คนนั้นค้อมศรีษะให้เขา แล้วเดนิออกจากห้องพจิารณาคดี

“อาคม” ผู้พพิากษาหนุ่มพมึพ�าอย่างประหลาดใจ ชายคนนั้นรูปร่าง

หน้าตาเหมือนมือขวาของเสี่ยวิบูลย์ไม่ผิดเพี้ยน แต่จะเป็นไปได้อย่างไร  

ในเมื่อตอนนี้อาคมรบัโทษอยู่ในเรอืนจ�า

“คงไม่ใช่หรอก” ปารวีส่ายหน้าปฏิเสธความคิดตัวเอง ก่อนเดินลง

จากบลัลงัก์ออกไปทางประตูด้านหลงัที่มไีว้ส�าหรบัผู้พพิากษา

ภายในห้องรบัแขกของบ้านอทิธนินัต์ คณุหญงิเพยีงแขนั่งลงตรงข้าม
แขกทั้งสองของตน แขกคนแรกคอืคณุหญงิดวงสมร มารดาของชลติา ส่วน

คนที่สองเป็นหมอดูชื่อดังที่อายุยังไม่ถึงสามสิบปี ซึ่งคุณหญิงดวงสมร 

นดัให้มาดูดวงนางถงึบ้าน

“สวัสดีครับ” หมอดูหนุ่มกระพุ่มมือไหว้อย่างนอบน้อม คุณหญิง

เพยีงแขรบัไหว้ แล้วหนัไปพูดกบัคุณหญงิดวงสมร

“ยงัหนุ่มอยู่เลยนะคะ”

“อย่าดูคนแต่ภายนอกสคิะ ถงึจะยงัหนุ่มแต่ท่านหมอเก่งมากนะคะ 

ท�านายแต่ละครั้งแม่นเหมอืนตาเหน็”

“จรงิเหรอจ๊ะ” คุณหญงิเพยีงแขหนัไปมองหมอดูรุ่นลูกอย่างสองจติ

สองใจ ในความคดิของนางเขาดไูม่เหมอืนหมอดเูท่าไร แต่คุณหญงิดวงสมร

กลบัยนืยนัอย่างมั่นใจ

“จริงสิคะ ลูกค้าของท่านหมอมากมาย น้องจองคิวตั้งสามเดือน 
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กว่าจะพาท่านมาได้ น้องว่าเรามาดกูนัเลยดกีว่าค่ะ เพราะเดี๋ยวท่านหมอต้อง

ไปดูที่อื่นอกี”

“กไ็ด้จ้ะ” คณุหญงิเพยีงแขพยกัหน้า แล้วหนัไปถามหมอดูหนุม่ “ฉนั

ต้องท�าอะไรบ้างจ๊ะ”

“ขอแค่วนัเดอืนปีเกดิกพ็อครบั”

“นี่จ้ะ” คณุหญงิเพยีงแขส่งกระดาษจดวนัเดอืนปีเกดิของปารวใีห้เขา 

หมอดูหนุ่มรบัไปดู แล้วถามอย่างสงสยั

“นี่ไม่ใช่วนัเดอืนปีเกดิของคุณหญงินี่ครบั”

“กไ็ม่ใช่น่ะส ิคณุหญงิดวงสมรไม่ได้บอกพ่อหมอเหรอว่าฉนัจะดูดวง

ให้ลูกชาย ไม่ได้ดูดวงให้ตวัเอง”

“ไม่ได้บอกครบั แต่กไ็ม่เป็นไร ดูให้ใครกเ็หมอืนกนั ผมดูได้ทุกคน

ครบั” 

เขาหยิบแท็บเล็ตออกจากกระเป๋าสะพาย แล้วก้มหน้าเขียนอักขระ

แปลกๆ ลงในตารางที่ออกแบบไว้แล้ว เขียนไปก็ถอนใจไป จนคนรอค�า

ท�านายเริ่มร้อนใจ

“เป็นยงัไงบ้างจ๊ะ”

“วาสนาด ีเป็นอภชิาตบตุร ตั้งแต่เลก็จนโตไม่เคยท�าให้พ่อแม่หนกัใจ 

หยบิจบัอะไรกป็ระสบความส�าเรจ็ ตอนเดก็ๆ เคยเจบ็หนกัอยูค่รั้งหนึ่ง เมื่อ

ปีที่แล้วมีเคราะห์หนักจนเกือบเอาชีวิตไม่รอด” หมอดูหนุ่มตอบโดยไม่ละ

สายตาจากแทบ็เลต็ มอืซ้ายท�าท่าเหมอืนนบั ส่วนมอืขวาเขยีนตวัเลขลงบน

หน้าจออย่างคล่องแคล่ว

“แม้นแม่นนะคะคณุหญงิ” คณุหญงิดวงสมรเอ่ยชมเสยีงใส คณุหญงิ

เพยีงแขพยกัหน้าเหน็ด้วย จากที่ไม่ค่อยเชื่อถอืในตอนแรก เริ่มเปลี่ยนเป็น

คล้อยตามโดยไม่รู้ตวั

“แล้วยงัไงต่อจ๊ะ” นางถามด้วยความสนใจ

“อีกหน่อยจะได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่เชิดหน้าชูตาของพ่อแม่” เขา
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หยุดพดูแล้วเงยหน้ามองนาง “แต่ต้องมภีรรยาที่ดวงส่งเสรมิกนัด้วยถงึจะด ี

ไม่ทราบว่าลูกชายคุณหญงิแต่งงานหรอืยงัครบั”

“แต่งแล้วจ้ะ นี่วนัเดอืนปีเกดิลูกสะใภ้ฉนั” 

คณุหญงิเพยีงแขรบีส่งกระดาษที่จดวนัเดอืนปีเกดิของมลัลกิาให้เขา 

หมอดูหนุ่มรับไปดู แล้วก้มหน้าเขียนตัวเลขลงบนหน้าจอแท็บเล็ต ก่อน 

เงยหน้าถอนใจอย่างเสยีดาย ท�าเอาคนรอฟังนั่งไม่ตดิขึ้นมาทนัที

“เป็นยงัไงบ้างจ๊ะ”

“ผู้หญงิคนนี้ดวงแขง็ จบัอะไรกเ็ป็นเงนิเป็นทอง ไม่มอีะไรที่อยากได้

แล้วไม่ได้” เขาตอบด้วยสหีน้าเคร่งขรมึ 

คุณหญงิเพยีงแขนิ่งงนัไปอดึใจหนึ่ง แล้วถามอย่างร้อนใจ

“แล้วดไีหมจ๊ะ”

“ดคีรบั แต่ดวงไม่สมพงศ์กบัลกูชายของคุณหญงิ เปรยีบเสมอืนเสอื

สองตัวอยู่ถ�้าเดียวกันไม่ได้ ขืนอยู่ด้วยกันก็ไม่เจริญ ดีไม่ดีอาจจะท�าให้ 

อกีฝ่ายมอีนัเป็นไปกไ็ด้ครบั”

“มอีนัเป็นไป” คณุหญงิเพยีงแขพมึพ�าเสยีงแผ่ว หวัใจตกวบูลงมาอยู่

ที่ปลายเท้า ตั้งแต่มัลลิกาเข้ามาอยู่ในครอบครัว ปารวีตกอยู่ในอันตราย 

ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ผดิจากค�าท�านายของหมอดูหนุ่มเลย

“แบบนี้เรยีกว่าดวงเป็นกาลกณิตี่อกนัใช่ไหมคะท่านหมอ” คุณหญงิ

ดวงสมรถาม

“จะพูดว่าอย่างนั้นกไ็ด้ครบั” หมอดูหนุ่มพยกัหน้า แล้วขยายความ

ให้ฟัง “ของทกุอย่างในโลกนี้ถกูสร้างมาเป็นคู ่หยนิคูก่บัหยาง ชายคูก่บัหญงิ 

มงักรคู่กบัหงส์ ภรรยาต้องส่งเสรมิสาม ีแต่ดวงลูกสะใภ้ของคุณหญงิแขง็

มากจนข่มดวงของคู่ชวีติให้อบัแสงลง”

“แล้วมวีธิแีก้ไขไหมจ๊ะ” คุณหญงิเพยีงแขถาม

“มคีรบั ต้องให้ทั้งคู่หย่ากนัเพื่อแก้เคลด็ครบั”

“ลูกชายฉันไม่มีทางยอมหรอก” คุณหญิงเพียงแขส่ายหน้าอย่าง
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หนกัใจ ไม่ต้องถามนางกร็ูว่้าปารวต้ีองปฏเิสธ เพราะเขาทั้งรกัทั้งหลงภรรยา

มาก

“แค่หย่าแก้เคล็ดครับ หย่าแล้วค่อยจดใหม่ ลูกชายคุณหญิงน่าจะ

เข้าใจ”

“พ่อหมอช่วยดูดวงให้ลูกสาวฉนัด้วยสคิะ” 

คุณหญงิดวงสมรพูดแทรก แล้วส่งกระดาษแผ่นหนึ่งให้หมอดูหนุ่ม 

เขารบัไปด ูหลงัจากค�านวณตวัเลขอยูค่รูห่นึ่งกเ็งยหน้าถอนใจอย่างเสยีดาย

อกีครั้ง

“ดวงลูกสาวดฉินัไม่ดเีหรอคะ” นางถามอย่างใจไม่ดี

“ไม่ใช่ครับ” เขาส่ายหน้า “ดวงคุณหนูดีมาก ส่งเสริมสามีและวงศ์

ตระกูล ใครได้เป็นคู่ครองจะรุ่งเรอืง แต่น่าเสยีดายนะครบั”

“ดแีล้วท�าไมต้องเสยีดายด้วยคะ”

“ผมไม่รู้ว่าจะพูดดหีรอืเปล่า” หมอดูหนุ่มเอ่ยอย่างลงัเล

“พูดมาเถอะค่ะ ดฉินัรบัได้ทุกอย่าง”

“ดวงคณุหนเูป็นเนื้อคูก่บัลกูชายคณุหญงิ เสยีดายที่ไม่ได้ครองคู่กนั” 

เขาปิดท้ายค�าพูดด้วยเสยีงถอนใจ 

คณุหญงิดวงสมรหนัไปสบตาคณุหญงิเพยีงแข ก่อนทั้งสองจะถอนใจ

ตามหมอดหูนุม่ เหตกุารณ์ทั้งหมดตกอยูใ่นสายตาของท่านประพจน์ซึ่งเดนิ

เข้ามาในห้องรบัแขกพอดี

“ท�าอะไรกนัคุณ แข่งถอนหายใจกนัเหรอ” เขาถามข�าๆ 

ทุกคนหนัไปมอง ก่อนคุณหญงิดวงสมรจะกระพุ่มมอืไหว้ทกัทาย

“สวสัดคี่ะท่าน”

“สวสัดคีรบั” ท่านประพจน์รบัไหว้ แล้วหนัไปถามภรรยา “คุณหญงิ

ยงัไม่ได้ตอบผมเลยนะ ตกลงถอนใจเรื่องอะไรกนัเหรอ”

“ไม่มอีะไรหรอกค่ะ คณุพี่จะออกไปดกูล้วยไม้กไ็ปเถอะค่ะ อย่าสนใจ

เรื่องของผู้หญิงเลย” คุณหญิงเพียงแขตัดบท ท่านประพจน์จึงพยักหน้า
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เข้าใจ แล้วหนัไปพูดกบัแขกของภรรยา

“ผมขอตวันะครบั”

“เชิญค่ะท่าน คุณพี่บอกว่าเรือนกล้วยไม้ของท่านงามมาก วันหลัง

ดฉินัขอเข้าไปชมบ้างได้ไหมคะ”

“ด้วยความยนิดคีรบั” 

ท่านประพจน์ยิ้มรบัค�าขอของนาง แล้วเดนิออกจากห้องรบัแขก พอ

คล้อยหลงัเขาไปไม่นาน หมอดูหนุ่มกพ็ูดขึ้น

“ถ้าคุณหญงิไม่มอีะไรแล้ว ผมขอตวักลบัก่อนนะครบั เพราะต้องไป

ดูดวงที่อื่นอกี”

“ขอบใจจ้ะ” คุณหญงิเพยีงแขส่งซองเงนิให้เขา หมอดูหนุ่มยื่นมอืมา

รบัพลางลุกขึ้นยนื

“น้องจะไปส่งท่านหมอที่รถ แล้วขอตวักลบัเลยนะคะคุณพี่”

“จ้ะ ขอบใจนะจ๊ะ”

“ค่ะ คุณพี่ น้องไปนะคะ” 

คณุหญงิดวงสมรกระพุม่มอืไหว้ แล้วเดนิน�าออกไปจากห้องรบัแขก 

ทั้งสองเดนิตามกนัไปเงยีบๆ จนมาถงึรถของหมอดูหนุ่ม คุณหญงิดวงสมร

มองซ้ายมองขวา พอเห็นว่าปลอดคนจึงหยิบซองจากกระเป๋าถือแล้วส่งให้

เขา

“ขอบใจนะ พ่อหมอแสดงละครได้ยอดเยี่ยมมาก คุณหญงิเพยีงแข

เชื่อสนทิใจเลย”

“มนัเป็นงานของผมอยูแ่ล้ว ถ้าต้องการให้รบัใช้อกี เรยีกผมได้ตลอด

เวลานะครบั” หมอดูหนุ่มยิ้มรบัค�าชม ปกตเิขารบัดูหมออยู่แล้ว แต่คราวนี้

งานง่ายกว่าเดมิเยอะ เพราะไม่ต้องออกแรงดดูวงให้ใคร แค่พดูตามสครปิต์

ของคุณหญงิดวงสมรกไ็ด้เงนิแล้ว

“ได้ พ่อหมอรบีไปเถอะ”

“ครบั คณุหญงิ” เขาค้อมศรีษะให้ลกูค้าของตน แล้วขึ้นรถขบัออกไป
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อย่างอารมณ์ดี

คุณหญิงดวงสมรมองไปรอบๆ อีกครั้ง ก่อนเดินไปขึ้นรถของตน 

แล้วขบัตามหมอดูหนุ่มออกไป โดยไม่รู้ว่าการสนทนาของพวกเขาตกอยู่ใน

สายตาของท่านประพจน์มาตลอด

“ท�าไปได้นะคนเรา” เขาส่ายหน้าอย่างอ่อนใจ แล้วเดินไปที่เรือน

กล้วยไม้

ปารวีถือกระเป๋าเอกสารเดินไปที่รถของตน วันนี้เขามีประชุมจึงเลิก
งานช้ากว่าปกตเิกอืบหนึ่งชั่วโมง เมื่อค�านวณจากการจราจรในกรงุเทพฯ เขา

น่าจะกลับบ้านไม่ทันเวลาอาหารเย็น ผู้พิพากษาหนุ่มหยิบโทรศัพท์จาก

กระเป๋ากางเกงออกมา ตั้งใจจะโทร. ไปบอกมารดาว่าไม่ต้องรอกินอาหาร 

แต่ต้องชะงกัมอื เมื่อเหลอืบไปเหน็ภรรยายนืพงิรถรอเขาอยู่ก่อนแล้ว

“มะล”ิ ปารวรีบีเดนิเข้าไปหาด้วยความดใีจ มลัลกิาหนัมามองพลาง

ยิ้มหวานให้เขา

“วขีา”

“มานานหรอืยงั ท�าไมไม่ขึ้นไปหาพี่ที่ห้องท�างาน มายนืรอตรงนี้ท�าไม” 

เขาชวนคุยพลางหยบิกุญแจออกมาเปิดรถ

“มะลไิม่ชอบคนเยอะ รออยู่ตรงนี้ดกีว่าค่ะ”

“เราเป็นโจรหรอืไง ถงึได้ไม่ชอบเข้าไปในศาล” เขาหนัมามองภรรยา 

หญงิสาวมองตอบแล้วเอ่ยอย่างเคร่งขรมึ

“ต�ารวจกบัโจรไม่ต่างกนัเท่าไหร่หรอกค่ะ เป็นต�ารวจอยูด่ีๆ  ตื่นขึ้นมา 

อาจจะกลายเป็นโจรกไ็ด้”

“เหมอืนมะลใิช่ไหม กลางวนัเป็นต�ารวจจบัผูร้้าย พอกลางคนืเป็นโจร

ปล้นใจพี่” เขาท�าตาหวานใส่ภรรยา 

หญงิสาวนิ่งงนัไปอดึใจหนึ่ง ก่อนหวัเราะอย่างขบขนั

“น�้าเน่ามากเลยค่ะ”
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“แล้วชอบไหมล่ะ” เขาโอบเอวเธอเข้ามาใกล้ มลัลกิาเงยหน้าสบตาเขา

ก่อนตอบเสยีงหวาน

“รกัสุดหวัใจเลยค่ะ”

“พดูจาน่ารกั เดี๋ยวพี่ให้รางวลั” เขาปล่อยเอวภรรยาแล้วเปิดประตรูถ

ให้เธอ หญงิสาวก้าวขึ้นไปนั่งก่อนเงยหน้าถาม

“รางวลัอะไรคะ”

ปารวเีดนิไปนั่งประจ�าที่คนขบัแล้วหนัมาตอบเธอ 

“ดนิเนอร์สุดหรูหนึ่งมื้อ”

“แล้วอาหารเยน็ล่ะคะ เราไม่ได้บอกคณุหญงิแม่ก่อน กลบัไปต้องถกู

บ่นแน่เลย”

“เดี๋ยวพี่จะโทร. ไปบอกท่านเอง มะลิไม่ต้องกลัวโดนดุหรอก เรา 

สองคนไม่ได้ดนิเนอร์ด้วยกนัมานานแล้วนะ” เขาพูดเหมอืนตดัพ้อ

มลัลกิามองหน้าสาม ีพกันี้งานเธอค่อนข้างยุง่ บางวนัพอหวัถงึหมอน

กห็ลบัเป็นตาย หลายครั้งลมืท�าหน้าที่ภรรยาที่ด ีปารวคีงแอบน้อยใจ แต่

ไม่พูดออกมาตรงๆ เท่านั้น

“กด็เีหมอืนกนัค่ะ วขีาอยากทานอะไรคะ” เธอถามเอาใจสามี

“อาหารอติาลดีไีหม พี่อยากกนิพซิซาอบเตาถ่าน” ปารวตีอบ ตาเป็น

ประกาย เธอเอนศรีษะพงิไหล่สามพีลางยิ้มอย่างมคีวามสุข

“กไ็ด้ค่ะ วนันี้มะลจิะตามใจวขีาทุกอย่างเลย”

หลังดินเนอร์อาหารอิตาลีจบลง ปารวีก็เรียกบริกรมาเก็บค่าอาหาร 
แล้วจูงมอืภรรยาเดนิออกจากร้าน โดยมสีายตาของสาวน้อยสาวใหญ่แอบ

มองด้วยความอจิฉาไปตลอดทาง ซึ่งเขาไม่แน่ใจว่าอจิฉามลัลกิาหรอืว่าอจิฉา

เขากันแน่ เพราะคืนนี้ภรรยาของเขาดูเท่มากในชุดเสื้อแจ็กเกตยีนและ

กางเกงยีน ถ้าต้องจีบสาวแข่งกับเธอมีหวังเขาแพ้หลุดลุ่ย แต่ไม่ว่าพวก

หล่อนจะอิจฉาใครเขาก็ไม่เดือดร้อน เพราะก�าลังมีความสุขที่ได้ใช้เวลาอยู่
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กบัภรรยาตามล�าพงั

“เชญิครบั” เขาพาภรรยาเดนิไปที่รถ แล้วเปิดประตูให้เธอ

“ขอบคุณค่ะ” มลัลกิายิ้มหวานให้เขา แล้วก้าวเข้าไปนั่งในรถ

“ด้วยความยนิดคีรบั” 

ปารวยีิ้มตอบ เขาก�าลงัจะเดนิอ้อมหน้ารถไปประจ�าที่นั่งคนขบั แต่

เหลอืบไปเหน็ชายคนหนึ่งเข้าเสยีก่อน ชายคนนั้นสวมชุดด�าทั้งชุดนั่งคร่อม

มอเตอร์ไซค์สดี�าที่จอดอยูอ่กีด้านหนึ่งของลานจอดรถ ทั้งที่เป็นเวลาพลบค�่า

แต่เขายังสวมแว่นด�าอ�าพรางใบหน้า พอเห็นว่าเขามอง ชายคนนั้นก็ขี่

มอเตอร์ไซค์ออกไป

“มีอะไรหรือเปล่าคะวีขา” มัลลิกาลดกระจกรถถามเมื่อเห็นว่าเขา 

ไม่เดนิมาขึ้นรถ

“ไม่มจี้ะ” 

ปารวส่ีายหน้าแล้วเดนิไปเปิดประตเูข้ามานั่งในรถ เขาตดิเครื่องยนต์

แล้วขับรถคันโปรดกลับบ้าน โดยเลือกใช้เส้นทางลัดเพื่อย่นระยะเวลา 

ระหว่างทางเขาเห็นมอเตอร์ไซค์สีด�าคันนั้นแล่นตามมา เขาลองเปลี่ยน 

เส้นทางหลายครั้ง แต่มอเตอร์ไซค์คนัเดมิกย็งัตามมาอย่างไม่ลดละ

“มอีะไรเหรอคะวขีา” ภรรยาถาม เพราะเหน็ว่าเขาเงยหน้ามองกระจก

มองหลงับ่อย

“พี่คดิว่ามอเตอร์ไซค์คนันั้นตามเรามาตั้งแต่ออกจากร้านอาหาร” เขา

พยกัพเยดิไปที่กระจกมองหลงั มลัลกิามองตามพลางเอ่ยเสยีงเครยีด

“ลองเลี้ยวเข้าซอยทางซ้ายมอืซคิะ”

ปารวที�าตามค�าแนะน�าของภรรยา แล้วถอนใจอย่างโล่งอกเมื่อไม่เหน็

มอเตอร์ไซค์คนันั้นตามมา เขาคงคดิมากไปเอง เจ้าของมอเตอร์ไซค์คนันั้น

คงมทีี่พกัอยู่แถวนี้ พอเขาเปลี่ยนเส้นทางจงึไม่ตามมา ผู้พพิากษาหนุ่มหนั

ไปมองภรรยา มลัลกิานั่งหน้านิ่วคิ้วขมวดด้วยความกงัวลทั้งที่สถานการณ์

คลี่คลายไปแล้ว
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“มีอะไรหรือเปล่ามะลิ” เขาถามพลางเลี้ยวรถเข้าไปจอดข้างทาง 

หญงิสาวหนัขวบัมามอง แล้วโวยวายเสยีงดงั

“วขีาจอดรถตรงนี้ไม่ได้นะคะ มนัยงัไม่ปลอดภยั คนร้ายอาจจะดกั

อยู่แถวนี้กไ็ด้”

“ไม่มคีนร้ายที่ไหนหรอก มอเตอร์ไซค์คนันั้นคงบงัเอญิมาทางเดยีว

กับเรา ตอนนี้เขาก็ไปทางอื่นแล้วด้วย ไม่เห็นมีอะไรต้องกังวลเลย” เขา

พยายามพดูให้เธอหายเครยีด แต่หญงิสาวกลบัเร่งให้เขาออกรถด้วยท่าทาง

ร้อนใจ

“รบีไปเถอะค่ะ จะบงัเอญิหรอืตั้งใจ เรากไ็ม่ควรประมาท”

“เกดิอะไรขึ้นเหรอ ท�าไมมะลถิงึดวูติกนกั” เขามองภรรยาอย่างคาดคั้น 

หญงิสาวมองตอบอย่างอดึอดั แต่สุดท้ายกย็อมเล่าให้เขาฟัง

“นายอาคมแหกคุกออกมาค่ะ ก่อนหลบหนีเขาเขียนค�าว่า ‘ไอ้พายุ’ 

ไว้บนผนงัห้องน�้า มะลกิลวัว่าเขาจะมาท�าร้ายวขีา”

“อาคมเหรอ” ปารวีพึมพ�าอย่างประหลาดใจ ภาพชายสวมแว่นตา 

ในห้องพจิารณาคดหีวนกลบัมาในความทรงจ�า หรอืว่าชายคนนั้นคอือาคม

“วขีาเจอนายอาคมเหรอคะ” 

“เปล่าจ้ะ ท�าไมมะลิถึงคิดว่าเขาจะมาท�าร้ายพี่ล่ะ” เขาส่ายหน้าแล้ว

ถามเรื่องอื่นแทน เพราะไม่อยากให้ภรรยาประสาทเสยีไปมากกว่านี้

“เพราะเขารูว่้าจะท�าให้มะลติายทั้งเป็นได้ยงัไง” มลัลกิาตอบเสยีงเครอื 

เขาเหน็ความกลวัในแววตาเธออย่างที่ไม่ค่อยได้เหน็บ่อยนกั

“ไม่ต้องกลัวนะ ตอนเล็กๆ แม่เอาดวงพี่ไปให้หมอดูตรวจ หมอดู

บอกว่าพี่จะอายุยืนยาว มีลูกเต็มบ้านมีหลานเต็มเมือง มะลิไม่ต้องกังวล

หรอกว่าพี่จะเป็นอะไรไปก่อน เราสองคนจะต้องอยู่ด้วยกันจนแก่เฒ่า

แน่นอน” เขาพยายามพูดให้เธอข�า แต่นอกจากหญิงสาวจะไม่ข�าแล้วยัง

เครยีดยิ่งกว่าเดมิอกี

“มะลริกัวขีายิ่งกว่าชวีติ ถ้าวขีาเป็นอะไรไป มะลคิงมชีวีติต่อไปไม่ได้”
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“พี่กร็กัมะล ิแต่เรื่องมนัยงัไม่เกดิขึ้นเสยีหน่อย อย่าเพิ่งกงัวลไปเลย

นะ” ปารวดีงึภรรยาเข้ามากอด แล้วลูบผมนุม่ของเธออย่างปลอบโยน เขารู้

ว่าเธอกลัว แต่เขาไม่รู้ว่าจะท�าให้เธอหายกลัวได้อย่างไร เพราะความกลัว

ของเธอมสีาเหตุมาจากตวัเขาเอง

ปารวจีอดรถเบนซ์ของตนหน้าคฤหาสน์อทิธนินัต์ เขาดบัเครื่องยนต์
แล้วหันไปมองภรรยา มัลลิกาจมอยู่กับความคิดตัวเองจนไม่รู้ตัวว่าเขาพา

เธอกลบัมาถงึบ้านแล้ว ดเูหมอืนว่าค�าปลอบโยนของเขาไม่ได้ท�าให้ความกงัวล

ของเธอลดลงเลย

“ถึงบ้านแล้วมะลิ” เขาก้มลงบอกเธอ หญิงสาวมองออกไปนอกรถ 

แล้วหนัมามองเขา

“จรงิด้วยค่ะ ไวจงัเลย”

“เข้าบ้านกนัเถอะ” 

ปารวเีปิดประตลูงจากรถ แล้วเดนิอ้อมมาเปิดประตูให้เธอ หญงิสาว

เอ่ยขอบคณุพลางก้าวลงมา เขาส่งกญุแจรถให้ลงุสมหมาย แล้วจงูมอืภรรยา

เดนิเข้าบ้าน ตอนแรกเขาตั้งใจขึ้นห้องนอนไปพกัผ่อน แต่พบมารดายนืรอ

อยู่ในห้องโถง เขาจงึพามลัลกิาเข้าไปทกัทาย

“สวสัดคีรบัคุณแม่ ท�าไมยงัไม่นอนอกีครบั หรอืมเีรื่องจะคุยกบัผม”

“ใช่ ไปคุยกับแม่ในห้องรับแขกหน่อยนะ แม่อยากคุยกับลูกตาม

ล�าพงั” คุณหญงิเพยีงแขบอกตรงๆ ว่าไม่อยากให้มลัลกิาอยู่ด้วย หญงิสาว

จงึเอ่ยขอตวัตามมารยาท

“มะลขิึ้นห้องก่อนนะคะ”

“ครบั เดี๋ยวพี่ตามไปนะ” ปารวบีบีมอืภรรยาอย่างให้ก�าลงัใจ หญงิสาว

พยกัหน้ารบัแล้วเดนิขึ้นห้องนอน 

พอลกูสะใภ้พ้นสายตา คณุหญงิเพยีงแขกล็ากลกูชายเข้าไปนั่งในห้อง

รบัแขก แล้วเปิดฉากสนทนาทนัทดี้วยความร้อนใจ
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“แม่มเีรื่องส�าคญัจะบอกลูก”

“เรื่องอะไรครบั” เขาถาม

“วันนี้แม่เชิญหมอดูมาตรวจดวงชะตาของลูกกับแม่...” คุณหญิง 

เพยีงแขหยุดชะงกันดิหนึ่ง แล้วพูดต่อด้วยน�้าเสยีงนุ่มนวลขึ้น “หนูมะล”ิ

“แล้วยงัไงครบั” ปารวถีามอย่างอ่อนใจ แค่พูดถงึมลัลกิาดีๆ  มารดา

ของเขายงัท�าไม่ได้ แล้วเมื่อไรทั้งสองจะปรองดองกนัได้

“พ่อหมอบอกว่าลูกเป็นคนมวีาสนาด ีเป็นอภชิาตบุตร อกีหน่อยจะ

ได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นที่เชดิหน้าชูตาของพ่อแม่และวงศ์ตระกูล”

“กด็นีี่ครบั” เขาเอ่ยอย่างไม่รู้สกึอะไร เพราะไม่เชื่อหมอดูอยู่แล้ว

“มนัไม่ดทีั้งหมดน่ะส ิพ่อหมอบอกว่าลูกต้องมภีรรยาที่มดีวงส่งเสรมิ

กันด้วยถึงจะดี แต่ดวงของหนูมะลิ...” มารดาทอดเสียงยาว แล้วถอนใจ 

ปิดท้าย กระตุ้นให้เขาอยากรู้ขึ้นมา

“มะลดิวงไม่ดเีหรอครบั”

“เปล่า พ่อหมอบอกว่าหนูมะลเิป็นคนดวงแขง็ จบัอะไรกเ็ป็นเงนิเป็น

ทองไปหมด ไม่มอีะไรที่อยากได้แล้วจะไม่ได้ แต่ดวงของหนูมะลไิม่สมพงศ์

กบัลูก ถ้าอยู่ด้วยกนัลูกจะเคราะห์ร้าย เพราะถูกดวงชะตาของหนูมะลขิ่ม 

เปรยีบเสมอืนเสื้ือสองตวัอยู่ถ�้าเดยีวกนัไม่ได้”

ปารวลีอบถอนใจ อุตส่าห์ฟังมาตั้งนาน สุดท้ายกเ็รื่องเดมิๆ มารดา

ของเขาไม่ชอบมลัลกิา จงึพยายามชกัจูงให้เขาเลกิกบัเธอ

“อย่าไปสนใจเลยครบั หมอดูคู่หมอเดา ผมเชื่อตวัเองมากกว่า”

“ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะลูก ที่ผ่านมาหนูมะลิท�าลูกเกือบตายมากี่ครั้ง

แล้ว แม่ว่าฟังไว้ก็ไม่เสียหายนะ” มารดายกเรื่องในอดีตมาอ้าง แต่เขาไม่ 

เหน็ด้วยจงึแย้งท่านไป

“แต่ผมกร็อดมาได้ตลอดนี่ครบั แถมทกุครั้งมะลยิงัเป็นคนช่วยชวีติ

ผมเอาไว้ด้วย คุณแม่อย่าไปฟังค�าพูดของเขาเลยครบั ยิ่งฟังยิ่งไม่สบายใจ 

ไม่เหน็มปีระโยชน์อะไรเลย”
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“แม่ไม่ฟังไม่ได้หรอก แม่มลีูกคนเดยีวนะ ถ้าลูกเป็นอะไร แม่จะอยู่

ยงัไง” มารดาเอ่ยเสยีงเศร้า นยัน์ตาแดงเรื่อเหมอืนจะร้องไห้ ปารวลีกุไปนั่ง

ข้างผู้เป็นแม่แล้วโอบกอดท่านไว้

“อย่าเพิ่งคดิมากเลยครบั เรื่องมนัยงัไม่เกดิขึ้นเสยีหน่อย”

“แลว้ถ้ามนัเกดิขึ้นล่ะ ลูกจะให้แม่ท�ายงัไง” คณุหญงิเพยีงแขเงยหนา้

มองลูกชาย น�้าตาหยดหนึ่งไหลผ่านร่องแก้ม

“ปกติถ้าค�าท�านายออกมาไม่ดี หมอดูต้องบอกวิธีแก้เคล็ดให้ด้วย 

แล้วพ่อหมอของคุณแม่บอกวธิแีก้ให้หรอืเปล่าครบั” เขาเชด็น�้าตาให้มารดา 

แล้วถามอย่างเอาใจ

“บอกจ้ะ พ่อหมอบอกให้ลูกหย่ากบัหนูมะลเิพื่อแก้เคลด็” คุณหญงิ

เพยีงแขตอบเสยีงใส 

ผู้เป็นลูกชะงกัมอื แล้วปฏเิสธเสยีงเข้ม

“ผมไม่หย่าครบั”

“หย่าเพื่อแก้เคลด็เท่านั้น หย่าแล้วค่อยจดใหม่ ไม่ได้ยากอะไรเลย”

“ผมรักมะลิ ผมไม่มีวันหย่ากับเธอ ต่อให้ต้องตาย ผมก็ไม่กลัว”  

ปารวยีนืยนัค�าเดมิหนกัแน่น 

พอเหน็ว่าลกูชายไม่ยอมแน่ๆ คณุหญงิเพยีงแขกก็ลบัไปเล่นบทเศร้า

อกีครั้ง

“ลูกรกัหนูมะล ิแล้วแม่ล่ะ ลูกรกัแม่บ้างไหม”

“มันคนละเรื่องกันครับ ความรักที่ผมมีให้แม่กับความรักที่ผมมีให้

มะลมินัเทยีบกนัไม่ได้” เขาพยายามอธบิาย แต่ผู้เป็นแม่ไม่รบัฟัง แถมยงั

ตดัพ้อเขาอย่างน้อยใจ

“เทยีบไม่ได้ เพราะลูกรกัเมยีมากกว่าแม่ใช่ไหม”

“ท�าไมแม่ถึงไม่ชอบมะลิครับ ถ้าเธอท�าอะไรให้แม่ไม่พอใจ ผมจะ

บอกให้เธอปรับปรุงตัว” ปารวีถามตรงๆ มารดาสบตาเขาแล้วตอบตรงๆ  

เช่นกนั
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“หมอดูบอกว่าหนูลิตาเป็นเนื้อคู่ของลูก แต่หนูมะลิเป็นอริกับลูก  

อยู่ด้วยกนัไปกไ็ม่เจรญิ แม่ผดิเหรอที่อยากให้วไีด้สิ่งที่ดทีี่สุด”

“แม่ไม่ผิดหรอกครับ ผมรู้ว่าแม่รักและเป็นห่วงผม แต่ผมรักมะลิ 

คนเดยีว ส�าหรบัผมไม่มใีครดกีว่าเธอ วนันี้ผมเหนื่อยมาก ขอตวัขึ้นห้องไป

อาบน�้าก่อน เอาไว้ค่อยคุยกนัวนัหลงันะครบั”

ปารวกีระพุม่มอืไหว้มารดา แล้วเดนิกลบัห้องนอนของตน ระหว่างทาง

เขาพบบิดายืนรออยู่บนชั้นสอง พอเห็นเขาเดินขึ้นบันไดมา ท่านก็รีบเดิน 

เข้ามาหา แล้วดงึมอืเขาไปคุยหน้าห้องหนงัสอื

“พ่อมเีรื่องส�าคญัจะบอกลูก”

“เรื่องอะไรครบั” ผู้พพิากษาหนุ่มถาม วนันี้บดิามารดามเีรื่องส�าคญั

จะบอกเขาทั้งคู ่แต่หวงัว่าจะเป็นคนละเรื่องกนั เพราะตอนนี้เขาปวดหวัมาก

พออยู่แล้ว

“เรื่องที่แม่พูดเมื่อกี้ ลูกอย่าไปสนใจเลยนะ มนัไม่จรงิหรอก”

“คุณพ่อได้ยนิด้วยเหรอครบั”

“เสียงดังขนาดนั้นจะไม่ได้ยินได้ยังไง ป่านนี้รู้กันทั้งบ้านแล้วมั้ง  

บ้านเรายิ่งหูดกีนัอยู่ด้วย”

ปารวหีนัไปมองห้องนอนของตน ถ้าบดิาได้ยนิเรื่องที่เขาคยุกบัมารดา 

ป่านนี้มลัลกิาอาจจะรู้แล้วกไ็ด้ เพราะเธอมสีายอยู่ในบ้านหลายคน

“พ่อคดิว่าเรื่องที่แม่พูดไม่จรงิเหรอครบั”

“ใช่ พ่ออยู่ด้วยตอนที่คุณหญิงดวงสมรพาหมอดูมาที่บ้าน พ่อเห็น

หล่อนให้เงินหมอดูคนนั้นกับตาตัวเองเลย แถมยังชมว่าเขาเล่นละครเก่ง 

อกีต่างหาก”

“คณุหญงิดวงสมรท�าแบบนั้นท�าไมครบั” เขามองบดิาอย่างขอค�าตอบ 

ท่านประพจน์ถอนใจเบาๆ แล้วเล่าให้ลูกชายฟัง

“พ่อรูม้าว่านายชลติท�าธรุกจิล้มเหลว พวกธ�ารงกลุไม่ได้ร�่ารวยเหมอืน

เดิมแล้ว นายชลิตกับหนูลิตาท�าใจได้แล้ว แต่คุณหญิงดวงสมรยังท�าใจ 
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ไม่ได้ หลอ่นจงึต้องการให้ลูกสาวมาเกี่ยวดองกบัเราเพื่อกอบกูฐ้านะตวัเอง”

“คุณแม่รู้เรื่องนี้หรอืเปล่าครบั”

“พ่อไม่อยากบอก ปล่อยให้แม่เขารู้เองดกีว่า”

“ครบั” ปารวพียกัหน้าเหน็ด้วยและยกมอืไหว้บดิา “ขอบคุณที่เล่าให้

ผมฟังนะครบั ถ้าไม่ได้พ่อผมคงรู้สกึผดิไปอกีนาน”

“ไม่เป็นไร ถ้าไม่ช่วยลูก แล้วจะให้พ่อไปช่วยใคร” ท่านประพจน์

โบกมอื แล้วถามถงึมลัลกิา “หนูมะลเิป็นอะไรหรอืเปล่า สองสามวนันี้พ่อ

เหน็สหีน้าไม่ค่อยดเีลยนะ”

“คงเครยีดเรื่องงานครบั ผมขอตวัไปอาบน�้าก่อนนะครบั”

“ตามสบาย พ่อจะไปนอนเหมอืนกนั”

“ผมไปส่งครบั”

ปารวเีดนิไปส่งบดิา พอท่านเข้าห้องนอนแล้ว เขากเ็ดนิกลบัห้องของ

ตน ผูพ้พิากษาหนุม่เปิดประตเูดนิเข้าห้องโดยไม่เคาะบอกภรรยา เพราะคดิ

ว่าเธอเข้านอนแล้ว แต่กลับเห็นมัลลิกายืนอยู่ที่ระเบียง เสื้อผ้ายังไม่ได้

เปลี่ยน ดทู่าสายของเธอคงมารายงานแล้ว หญงิสาวถงึได้หน้าเครยีดแบบนี้

“มายืนท�าไมตรงนี้ ไปอาบน�้ากันเถอะ พี่ง่วงนอนแล้ว” เขาดึงมือ

ภรรยาเดนิไปที่ห้องน�้า แต่เธอขนืตวัไว้พลางเงยหน้าถามเขา

“วขีาเชื่อหมอดูไหม”

“ไม่เชื่อ หมอดูกค็นธรรมดา จะมารู้ดกีว่าตวัเราได้ยงัไง” ปารวตีอบ

อยา่งหนกัแน่น สิ่งที่คดิไว้ไม่ผดิจรงิๆ สงสยัเขาต้องปรามเหมยีวกบัพรบ้าง

แล้ว เล่นรายงานทุกเรื่องแบบนี้ มลัลกิาประสาทเสยีพอด ี ยิ่งเครยีดเรื่อง

อาคมอยู่ด้วย

“แต่คุณหญงิแม่เชื่อ”

“คุณแม่ยังไม่รู้จักมะลิดีพอ พี่เชื่อว่าสักวันท่านจะเข้าใจเรา” เขา

พยายามพูดให้เธอมกี�าลงัใจต่อสู้ แต่หญงิสาวกลบัส่ายหน้าอย่างท้อแท้

“เราแต่งงานกันมาปีหนึ่งแล้วนะคะ มะลิไม่แน่ใจว่าจะมีวันนั้นหรือ
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เปล่า”

“ถ้ามะลใิจร้อน พี่มทีางลดัมาเสนอ สนใจไหม”

“ทางลดัอะไรคะ” มลัลกิาถามด้วยความสนใจ 

ผู้พพิากษาหนุ่มยิ้มเจ้าเล่ห์ แล้วตอบเข้าข้างตวัเอง

“มหีลานให้คุณแม่อุ้มสกัสองคน พี่รบัรองว่ามะลจิะกลายเป็นสะใภ้

คนโปรดทนัท ีพอมลีูกกล็าออกจากราชการ ไม่ต้องเสี่ยงตาย ไม่ต้องกลวั

ว่าใครจะมาแก้แค้น พี่ว่าแผนนี้เข้าท่านะ เรารบีไปท�าหลานกนัดกีว่า จะได้

ไม่เสยีเวลา”

“เอาไว้ทีหลังดีกว่าค่ะ ตอนนี้มะลิเหนียวตัว อยากอาบน�้ามากกว่า” 

มลัลกิาเดนิหน ีแต่เขาดงึเธอกลบัมากอดไว้

“อย่าเพิ่งอาบเลย ท�าหลานก่อนดกีว่า แล้วค่อยอาบพร้อมกนั”

“ไม่เอาค่ะ มะลติวัเหมน็ ปล่อยมะลนิะคะ”

“ไม่เหน็จะเหมน็เลย นี่ไง ฮ้อมหอม” ปารวก้ีมลงซกุไซ้ซอกคอภรรยา 

หญงิสาวหวัเราะข�าพลางดิ้นหนี

“ไม่เล่นค่ะ มะลจิั๊กจี้”

“พี่กไ็ม่ได้เล่น พี่พูดจรงิท�าจรงิ ไม่เชื่อกค็อยดู”

ปารวีอุ้มภรรยาขึ้นจากพื้นแล้วพาเธอไปวางบนเตียง ก่อนทิ้งตัวลง

ทาบทับ ถึงมัลลิกาจะไม่เห็นด้วยกับแผนท�าหลานของเขา แต่เขามั่นใจว่า

แผนนี้ต้องได้ผล และเขาตั้งใจจะท�าให้ส�าเรจ็ด้วยตวัเอง



๕
สารท้ารบ

เสียงร้องเพลงลูกทุ่งส�าเนียงแปลกหูดังมาจากหลังก�าแพงสูงของ
คฤหาสน์อทิธนินัต์ ก่อนเจ้าของเสยีงจะเปิดประตูรั้วเดนิถอืถุงขยะมาทิ้งลง

ถังข้างเสาไฟฟ้า เหมียวปัดมือตัวเองสองสามครั้งแล้วหมุนตัวเดินเข้าบ้าน 

แต่ต้องชะงกัเท้าเมื่อมเีสยีงทุ้มน่าฟังเรยีกจากด้านหลงั

“น้องครบั”

เด็กสาวหันไปมองและพบว่าเจ้าของเสียงเป็นบุรุษไปรษณีย์หน้าตา

คมคาย ผวิอาจจะเข้มไปสกันดิ แต่รอยยิ้มของเขามเีสน่ห์น่ามอง หล่อนจงึ

ตอบรบัค�าเรยีกขานของเขาด้วยน�้าเสยีงหวานจ๋อย

“คะพี่”

“รบัพสัดุด้วยครบั” เขายื่นกล่องพสัดุให้เธอพร้อมกบัใบเซน็รบัของ 

“ขอลายเซน็ด้วยครบั”

“ขอลายเซน็อย่างเดยีวเหรอคะ แล้วเบอร์โทร. ไม่เอาด้วยเหรอ”

“แล้วแต่น้องครบั ถ้าให้พี่กเ็อา”

เหมยีวฉกียิ้มจนแก้มแทบปร ิ เธอแค่ถามเล่นๆ ไม่คดิว่าอกีฝ่ายจะ
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คล้อยตาม หลังจากแจกลายเซ็นพร้อมเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อย เธอก็ส่ง

เอกสารคนืให้เขาพลางชวนคุยอย่างอารมณ์ดี

“พี่เพิ่งมาท�างานเหรอ หนูไม่คุ้นหน้าพี่เลย แล้วพี่ไปรษณยี์คนก่อน

ไปไหนล่ะ”

“เขาลาหยดุครบั ผมเลยมาแทน” เขาตอบพลางเกบ็เอกสารใส่กระเป๋า

สะพาย

“พี่มาแทนตลอดเลยกไ็ด้นะ หนชูอบรบัพสัดจุากคนรูปหล่อ” เหมยีว

เอ่ยชมเสยีงหวาน ชายหนุ่มหวัเราะ แล้วชมหล่อนตอบ

“ขอบคุณครบั ผมกช็อบส่งพสัดุให้คนสวยเหมอืนกนั”

“หนชูื่อเหมยีว พี่ชื่ออะไรคะ” เหมยีวแนะน�าตวัแลว้ถอืโอกาสถามชื่อ

เขา

“พี่ชื่ออาคม พี่ไปก่อนนะ” บุรุษไปรษณยี์โบกมอืลา แล้วเดนิไปขึ้น

มอเตอร์ไซค์ ขี่ออกไปทางปากซอย

“ขบัรถดีๆ  นะคะพี่” 

เหมยีวโบกมอืตอบอย่างร่าเรงิ แล้วเดนิฮมัเพลงเข้าบ้าน เดก็สาวถอื

กล่องพัสดุเข้าไปในคฤหาสน์ ตั้งใจจะเอาไปวางในห้องหนังสือของปารว ี

เพราะพัสดุชิ้นนี้จ่าหน้าถึงผู้พิพากษาหนุ่ม ระหว่างทางเธอพบคุณหญิง 

เพยีงแขนั่งพกัผ่อนอยูใ่นห้องรบัแขก พอผูเ้ป็นนายเหน็พสัดุในมอืเธอกถ็าม

ด้วยความสนใจ

“พสัดุของใคร เหมยีว”

“ของคุณวคี่ะ หนูก�าลงัจะเอาไปวางในห้องหนงัสอื”

“เอามาไว้ที่ฉนักไ็ด้” คณุหญงิเพยีงแขกวกัมอืเรยีก เหมยีวเดนิเข้าไป

หา แล้ววางกล่องพสัดุบนโต๊ะเบื้องหน้าผู้เป็นนาย

“ใครส่งอะไรมาให้ตาวี ไม่ลงชื่อคนส่งด้วย” คุณหญิงเพียงแขหยิบ

ขึ้นมาพลกิด ูแล้วท�าท่าจะแกะกระดาษห่อ เหมยีวเหน็ว่าไม่ถกูต้องจงึทกัท้วง

“พสัดุของคุณวนีะคะคุณหญงิ”
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“ฉนัรูแ้ลว้ หล่อนมอีะไรกไ็ปท�าเลย ไม่ต้องมายุง่เรื่องของฉนั” ผูเ้ป็น

นายเอ่ยไล่เสยีงเขยีว

“ค่ะ คุณหญงิ” เดก็สาวรบัค�าเสยีงอ่อยแล้วเดนิเลี่ยงออกมา แต่เดนิ

พ้นห้องรับแขกไปได้ไม่กี่ก้าว ก็ได้ยินเสียงผู้เป็นนายกรีดร้องด้วยความ

ตกใจ

“คุณหญงิ!”

เหมียวรีบวิ่งกลับเข้าไปดูด้วยความเป็นห่วง แต่ต้องยืนตกตะลึง

ตาค้าง เมื่อเห็นคุณหญิงเพียงแขยกมือปิดตา ส่งเสียงร้องเหมือนถูกผีเข้า 

บนพื้นเบื้องหน้าผู้เป็นนายมมีอืปลอมเปื้อนเลอืดตกอยู่ข้างกล่องพสัดุที่เธอ

เพิ่งรบัมาจากบุรุษไปรษณยี์รูปหล่อ

เสียงฟูมฟายของคุณหญิงเพียงแขลอยมาเข้าหูมัลลิกาตั้งแต่เธอ 
ยังไม่ได้ก้าวเท้าเข้าไปในห้องรับแขก ผู้กองสาวหยุดยืนท�าใจครู่หนึ่งก่อน

ตดัใจเดนิเข้าไปข้างใน โดยมวีรีภทัรตามเข้าไปด้วย ตอนที่ปารวโีทรศพัท์ไป

บอกเรื่องพัสดุ เธอกับคู่หูหนุ่มก�าลังจะไปพบเสี่ยวิบูลย์เพื่อสอบถามเรื่อง

อาคม ขณะที่เธอออกตามหาเขาให้ควั่ก นักโทษหนุ่มกลับย้อนรอยมา 

เล่นงานเธอถงึบ้าน ยิ่งคดิยิ่งน่าโมโหตวัเอง

มลัลกิาเดนิเข้าไปหาสาม ีดูเหมอืนคนทั้งบ้านอทิธนินัต์จะมารวมกนั

อยูใ่นห้องนี้ ปารวกีบัท่านประพจน์นั่งอยูข้่างๆ คณุหญงิเพยีงแข คอยปลอบ

ประโลมให้นางคลายความหวาดกลัว บนพื้นห่างออกมาเล็กน้อย ป้านวล 

เหมียว พร ลุงสมหมาย นั่งเรียงกันตามล�าดับ พอเห็นเธอเดินเข้ามา  

ทุกคนกห็นัมามอง ก่อนแม่สามจีะแผดเสยีงใส่เธออย่างเดอืดดาล

“มาแล้วเหรอแม่ตวัด”ี

“ใจเยน็ๆ ก่อนคณุหญงิ” ท่านประพจน์ห้ามปรามภรรยา แต่คณุหญงิ

เพยีงแขไม่รบัฟัง เพราะปักใจว่าเป็นความผดิของเธอ

“น้องเย็นไม่ลงแล้วค่ะคุณพี่ วันนี้มันส่งมือปลอมมา พรุ่งนี้อาจจะ
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เป็นมือของคนในบ้านนี้ก็ได้ น้องบอกแล้วว่าแม่มะลิจะน�าความเดือดร้อน

มาให้พวกเรา แต่ไม่มใีครฟังน้องเลยสกัคน ต้องรอให้มคีนตายก่อนใช่ไหม

คะ ถงึจะเชื่อค�าพูดของน้อง”

“ผมขอร้องนะคุณหญิง ให้ลูกจัดการเองเถอะ” ท่านประพจน์เอ่ย 

เสยีงเข้มขึ้น 

คุณหญงิเพยีงแขมองสามอีย่างขดัเคอืง แต่ไม่กล้าโวยวายใส่เขา จงึ

เอาความโกรธมาลงกบัเธอแทน

“ก็ได้ค่ะ แต่ถ้าคนในบ้านนี้เป็นอะไรไป แม่มะลิจะต้องรับผิดชอบ” 

นางประกาศเสยีงดงั แล้วลุกออกไปจากห้องรบัแขก 

ท่านประพจน์มองตามอย่างอ่อนใจ แล้วหนัมาขอโทษเธอ

“แม่เขาก�าลงัตกใจ เลยพูดอะไรไม่คดิ พ่อขอโทษแทนแม่ด้วยนะ”

“มะลเิข้าใจค่ะ” มลัลกิายิ้มให้บดิาของสาม ีท่านยิ้มตอบแล้วลุกตาม

ภรรยาไป

“ใช่พสัดหุ่อนี้หรอืเปล่าคะวขีา” เธอถามพลางทรดุลงนั่งตรงข้ามสาม ี

ปารวีมีสีหน้าไม่ดีนัก ไม่รู้ว่ากลุ้มใจเรื่องพัสดุปริศนาหรือกลุ้มเรื่องของ 

เธอกบัมารดา

“ใช่จ้ะ มกีาร์ดแนบมาด้วย” เขาดนักล่องพสัดุมาตรงหน้าเธอ 

ผู้กองสาวก้มมอง แล้วหยบิการ์ดที่วางอยู่บนมอืปลอมขึ้นมาอ่าน

“ครั้งนี้ของปลอม ครั้งหน้าของจรงิ อาคม”

“อาคมเหรอ ขอฉนัดหูน่อย” วรีภทัรยื่นมอืมาขอ เธอจงึส่งการ์ดให้เขา 

แล้วหนัไปถามปารวี

“ใครเป็นคนรบัพสัดุคะ”

“หนูค่ะ” เหมียวยกมือตอบ เธอหันไปมองเด็กสาวแล้วซักถาม 

รายละเอยีด

“คนที่มาส่งพสัดุเป็นบุรุษไปรษณยี์หรอืว่าเมสเซนเจอร์”

“บรุษุไปรษณย์ีค่ะ แต่ไม่ใช่คนที่มาส่งประจ�านะคะ เขาบอกว่ามาแทน



62  l ส ะ ใ ภ้ ส า ย ลั บ ๒

พี่ไปรษณยี์คนเก่าค่ะ” เดก็สาวตอบอย่างฉะฉาน

“เขารูปร่างหน้าตายงัไง”

“เป็นชายหนุม่ อายปุระมาณสามสบิปี รปูร่างสงูผอม ผวิคล�้า หน้าตาด ี

แล้วกค็ยุเก่งค่ะ เขายงัชมว่าหนสูวยด้วย หนวู่าพี่เขาไม่น่าจะเกี่ยวกบัเรื่องนี้

หรอกค่ะ” เหมียวบรรยายลักษณะของบุรุษไปรษณีย์ให้เธอฟัง แล้วสรุป

ความเหน็ของตวัเองปิดท้ายเสรจ็สรรพ

“แล้วเขาบอกอะไรอกีหรอืเปล่า”

“เขาบอกว่าชื่ออาคมค่ะ”

มัลลิกาหันไปสบตาวีรภัทร ค�าบอกเล่าของเหมียว ชื่อที่ปรากฏบน

การ์ด ทุกอย่างชี้ไปที่อาคม แต่เธอไม่อยากให้คนในบ้านหวาดกลวั จงึเอ่ย

เตอืนเดก็สาวแทนการบอกความจรงิ

“ขอบใจนะเหมยีว ถ้าคราวหลงัมพีสัดุมาอกี เหมยีวต้องเอามาให้พี่

ตรวจสอบก่อน ห้ามเอาเข้าบ้าน และห้ามใครเปิดเดด็ขาด เข้าใจไหม”

“เข้าใจค่ะ” เดก็สาวรบัค�า มลัลกิาหนัไปมองคนอื่นๆ แล้วบอกให้พวก

เขาออกไป

“ใครมีอะไรก็ไปท�าเถอะ ที่นี่ไม่มีอะไรแล้ว คงเป็นการล้อเล่นกัน

มากกว่า”

ทุกคนหันไปสบตากันแล้วหันมามองเธอ สายตาเต็มไปด้วยค�าถาม 

แต่สุดท้ายกย็อมออกไปโดยไม่ได้เอ่ยปากถามอะไร

“วีขา” เธอสบตาสามีและเอ่ยอย่างรู้สึกผิด “มะลิขอโทษที่ท�าให้วีขา

เดอืดร้อน มะลปิระมาทไปหน่อย นายอาคมเลยมาถงึบ้านเราได้”

“มะลิไม่ได้ท�าอะไรผิด ไม่จ�าเป็นต้องขอโทษพี่ สงครามประสาท 

แค่นี้ท�าอะไรพี่ไม่ได้หรอก” ปารวยีิ้มให้ก�าลงัใจเธอ แล้วหนัไปมองวรีภทัร

เมื่อน้องชายพูดด้วยน�้าเสยีงเคร่งเครยีด

“ผมกลวัว่านายอาคมจะไม่หยุดแค่นี้ มอืข้างนี้เป็นแค่สารท้ารบ ของ

จรงิคงจะตามมาทหีลงั”
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“พี่ไม่กลัว คนดีตกน�้าไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ คนชั่วอย่างนายอาคม 

ท�าอะไรพี่ไม่ได้หรอก” เขาเอ่ยอย่างเชื่อมั่น

“มะลิว่าเราอย่าประมาทดีกว่าค่ะ ตั้งแต่พรุ่งนี้มะลิจะขอให้จ่าเมฆ 

มาขบัรถให้วขีา เขาจะคอยดูแลวขีาจนกว่ามะลจิะจบัตวัอาคมได้”

“อย่าท�าให้เป็นเรื่องใหญ่เลย พี่เกรงใจจ่าเมฆ” ปารวสี่ายหน้าไม่เหน็

ด้วย มลัลกิารู้ดวี่าสามชีอบความเป็นส่วนตวั แต่เรื่องนี้เธอยอมไม่ได้จรงิๆ

“อาคมไม่ธรรมดา มะลิไม่อยากห่วงหน้าพะวงหลัง วีขาเชื่อมะล ิ

สกัครั้งนะคะ”

“ตามใจมะลแิล้วกนั” เขาจ�าใจตอบตกลง

“ขอบคณุค่ะ” มลัลกิายิ้มให้สาม ีแล้วหนัไปพดูกบัคู่หูหนุม่ “ไปกนัเถอะ

นายภทัร”

“จะไปไหนกนั” ปารวถีาม

“มะลจิะไปสบืเรื่องนายอาคม วนันี้อาจจะกลบับ้านดกึ วขีาไม่ต้องรอ

มะลนิะคะ” ผู้กองสาวจูบแก้มสาม ีแล้วเดนิออกไปจากห้องรบัแขก

“ผมไปก่อนนะครบั” วรีภทัรยกมอืไหว้พี่ชาย แล้วเดนิตามคูหู่สาวไป

ปารวีมองตามทั้งสองด้วยความน้อยใจ เขารู้สึกเหมือนตัวเองเป็น

คนนอก มลัลกิาบอกทุกเรื่องกบัวรีภทัร แต่ไม่ยอมบอกอะไรเขาเลย ทุก

ครั้งที่เกิดเรื่องเขาต้องถูกทิ้งไว้ข้างหลัง เขารู้ว่าเธอท�าไปเพราะต้องการ

ปกป้องเขา แต่เขากอ็ยากปกป้องเธอเหมอืนกนั

ห้องเยี่ยมผู้ต้องขังรอบบ่ายมีคนค่อนข้างบางตา มัลลิกาหันไปบอก
คู่หูหนุ่มให้ยนืรออยู่ข้างนอก ส่วนตวัเองเดนิเข้าไปนั่งที่ของตนซึ่งเจ้าหน้าที่

เรอืนจ�าประกาศบอก หลงัจากนั่งรออยูร่าวห้านาท ีคนที่เธอมาขอเยี่ยมกเ็ดนิ

ออกมา เสี่ยวบิลูย์ผอมลงเลก็น้อย แต่สขุภาพโดยรวมดูแขง็แรงด ีเขาท�าท่า

ประหลาดใจเมื่อเห็นว่าคนที่มาขอเยี่ยมคือเธอ ก่อนจะเปลี่ยนมายิ้มแย้ม

อย่างอารมณ์ดี
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เสี่ยวิบูลย์นั่งลงบนเก้าอี้ที่ตั้งอยู่อีกด้านของผนังกระจก ก่อนหยิบ

โทรศพัท์ตรงหน้าขึ้นมาแนบหู เธอท�าอย่างเดยีวกบัเขาแล้วเปิดฉากทกัทาย

ก่อน

“สวสัดเีสี่ย เป็นยงัไงบ้าง”

“สบายดคีรบัผู้กอง ไม่ทราบว่าลมอะไรหอบมาถงึที่นี่ครบั” เขาถาม

กลบัด้วยน�้าเสยีงยยีวน

“ไม่มีลมอะไรหรอก ฉันมีเรื่องจะขอให้เสี่ยช่วย” มัลลิกาเอ่ยเข้า

ประเดน็โดยไม่สนใจน�้าเสยีงของเขา แต่เสี่ยวบิูลย์ยงักวนเธอไม่เลกิ

“นกัโทษรอประหารอย่างผมจะช่วยอะไรผู้กองได้ครบั”

“เสี่ยรู้เรื่องอาคมหรอืเปล่า” ผู้กองสาวจ้องมองนิ่งๆ เสี่ยวบิูลย์ชะงกั

ไปนดิหนึ่ง แล้วถามด้วยท่าทางจรงิจงัขึ้น

“ท�าไม”

“เขาแหกคุกหนไีปเมื่อสามสปัดาห์ก่อน”

“อ๋อ...” เขาพยักหน้าเข้าใจ “ผู้กองเลยมาหาผมเพื่อถามที่อยู่ของ

อาคม”

“ใช่ เสี่ยรู้ไหมว่าเขามญีาตพิี่น้องอยู่ที่ไหนบ้าง”

“ญาตเิหรอครบั” เขาขมวดคิ้วครุ่นคดิ แต่สุดท้ายกส็่ายหน้า “อาคม

ไม่มญีาตหิรอกครบั มนัเป็นเดก็ก�าพร้า”

“เขามคีนรู้จกัหรอืว่าคนที่นบัถอืบ้างไหม”

“ไม่มหีรอกครบั” เขาส่ายหน้าอกีครั้ง “มนัมาอยู่กบัผมตั้งแต่ยงัเป็น

วัยรุ่น ตลอดเวลาที่อยู่กับผม มันไม่เคยมีเพื่อนสนิท และไม่เคยคบค้า

สมาคมกบัใคร”

“เสี่ยพูดจรงิหรอืเปล่า” เธอจ้องมองอย่างคาดคั้น เสี่ยวบิูลย์ยกัไหล่ 

แล้วย้อนถามเธอ

“ผู้กองคดิว่าคนใกล้ตายอย่างผมจะพูดโกหกเหรอครบั”

“ไม่หรอก ฉนัเชื่อเสี่ย” เธอถอนใจปลงๆ “ขอบใจเสี่ยมากนะ ฉนัซื้อ
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ของมาฝากเสี่ยด้วย อย่าลมืรบัไปล่ะ”

“ขอบคุณครบัผู้กอง”

“ฉนักลบัก่อนนะ” มลัลกิาวางสายแล้วลกุขึ้นเดนิออกไปอย่างผดิหวงั  

วรีภทัรพูดถูก เธอไม่น่ามาให้เสยีเวลาเลย เพราะคนอย่างเสี่ยวบิูลย์ไม่เคย

สนใจใครนอกจากตวัเอง ถงึสอบถามเขาไปกไ็ม่ได้อะไรขึ้นมา

“มะล”ิ วรีภทัรเรยีกพลางเดนิเข้ามาหา “เสี่ยวบิูลย์ว่ายงัไงบ้าง”

“เขาไม่รู้ว่านายอาคมอยู่ที่ไหน”

“มนัเป็นขอมด�าดนิหรอืไง ท�าไมเราถงึหามนัไม่พบสกัท ี แล้วเธอจะ

ท�ายงัไงต่อไป”

“ฉนักไ็ม่รู้เหมอืนกนั” มลัลกิาถอนใจเฮอืกใหญ่ ตั้งแต่รบัราชการมา 

นี่เป็นครั้งแรกที่เธอรู้สกึจนปัญญา อาคมไปหลบอยู่ที่ไหนกนัแน่ ท�าไมเธอ

ถงึหาหมอนั่นไม่พบสกัที

ภายในห้องท�างานของเสี่ยก�าพล ชายที่มลัลกิาก�าลงัพลกิแผ่นดนิตาม
หายืนอยู่หน้าโต๊ะท�างานของผู้เป็นนาย เพื่อรอให้อีกฝ่ายเงยหน้าจากแฟ้ม

เอกสาร แล้วบอกวตัถปุระสงค์ที่ให้คนไปเรยีกเขามาพบ เวลาเคลื่อนผ่านไป

เรื่อยๆ หลงัจากยนืรอครบสบินาท ีเสี่ยก�าพลกปิ็ดแฟม้แลว้เงยหนา้มองเขา

“เป็นยงัไงบ้าง บ้านที่ให้ไปอยู่ พออยู่ได้ไหม”

“อยู่ได้ครบั สบายเกนิไปด้วยซ�้า” อาคมตอบตามตรง แล้วถามเข้า

ประเดน็ “เสี่ยเรยีกผมมาพบมอีะไรหรอืเปล่าครบั”

“อั๊วอยากให้ลื้อช่วยงานนายด�า”

“งานอะไรครบั” อาคมถามด้วยความสนใจ เขาสงสยัมานานแล้วว่า

นายด�าท�างานอะไรให้เสี่ยก�าพล เพราะที่ผ่านมาเขาไม่เคยเห็นชายหนุ่ม 

รุ่นน้องท�าอะไรเลย นอกจากคุยโทรศพัท์กบัแฟนสาว หรอืไม่กน็ั่งดื่มเหล้า

จนหลบัคาวง

“นายด�าจะเป็นคนบอกลื้อเอง”
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“ไม่มปัีญหาครบั ผมยนิดช่ีวยงานเสี่ยทกุอย่าง แต่ขอเวลาผมจดัการ

ธุระส่วนตวัให้เรยีบร้อยก่อน แล้วค่อยไปช่วยงานนายด�า ได้ไหมครบั” เขา

ขอร้องผู้เป็นนาย เสี่ยก�าพลนิ่งคดิก่อนตอบตกลง

“ตามใจลื้อ พร้อมเมื่อไหร่กบ็อกนายด�า แต่อย่าให้นานนกั อั๊วก�าลงั

ต้องการคน”

“ครบัเสี่ย ผมขอตวักลบัก่อนนะครบั” ชายหนุ่มยกมอืไหว้ลา เสี่ย 

ก�าพลพยกัหน้ารบั แล้วเปิดลิ้นชกัหยบิเงนิปึกหนึ่งส่งให้เขา

“รบันี่ไปส”ิ

“ผมพอมคีรบั” อาคมปฏเิสธอย่างด้วยความเกรงใจ เพราะยงัไม่ได้

ท�าอะไรให้อกีฝ่ายเลย แต่ผู้เป็นนายไม่ยอมรบัค�าปฏเิสธของเขา

“รบัไปเถอะ อั๊วให้ลื้อ เอาไว้ใช้”

“ขอบคุณครบัเสี่ย”

อาคมรับเงินแล้วเดินออกไป ระหว่างทางเขาสวนกับนทีหน้าประตู 

เขายิ้มให้อีกฝ่ายอย่างเป็นมิตร แต่มือขวาของเสี่ยก�าพลกลับท�าเป็นมอง 

ไม่เหน็ ชายหนุ่มยกัไหล่แล้วเดนิต่ออย่างไม่ใส่ใจ เขาเดนิออกจากคฤหาสน์

ตรงไปยงัประตูรั้ว ระหว่างทางมรีถตู้คนัหนึ่งแล่นสวนเข้ามา เขาหยุดมอง

อย่างสนใจ เพราะเหน็ว่าเสี่ยก�าพลออกมาต้อนรบัด้วยตวัเอง

รถตู้แล่นไปจอดหน้าคฤหาสน์เดชก�าจร ประตูรถเลื่อนเปิดออก  

จากนั้นหญิงสาวในชุดแบรนด์เนมทั้งตัวก็ก้าวลงมาจากรถ หล่อนยิ้มกว้าง

ด้วยความดใีจ แล้วโผเข้าไปกอดเสี่ยใหญ่

“ป๊า วคิดิถงึป๊าที่สุดในโลกเลย”

“ป๊าก็คิดถึงหนูที่สุดในโลกเหมือนกัน” เสี่ยก�าพลกอดลูกสาวด้วย

ความคดิถงึ ก่อนพาหล่อนเดนิเข้าไปในคฤหาสน์

“วเิหรอ” อาคมพมึพ�าเสยีงเบา ลูกสาวเสี่ยก�าพลท�าให้เขานกึถงึวภิาว ี

หญงิสาวสวยเปรี้ยวทนัสมยั เอาแต่ใจตวัเอง และชอบดูถูกคนอื่น

“เสรจ็ธุระแล้วท�าไมยงัไม่กลบัไปอกี มายนืเกะกะอะไรแถวนี้” เสยีง
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ห้วนจดัถามเป็นเชงิต�าหนิ

อาคมหมุนตัวไปมอง และพบว่านทีมองเขาอยู่ก่อนแล้วด้วยสีหน้า

ถมึงทึง ไม่รู้ว่าหมอนี่เกลียดอะไรเขานักหนา เจอกันทีไรมองเหมือนจะ 

กนิเลอืดกนิเนื้อ ทั้งที่เขาไม่เคยท�าอะไรให้เสยีหน่อย

“ก�าลงัจะกลบั ลูกสาวเสี่ยชื่ออะไรเหรอ”

“ไม่เกี่ยวกบันาย กลบัไปได้แล้ว” เขาเอ่ยไล่เสยีงเขยีว

“มนักไ็ม่เกี่ยวหรอก แค่อยากรู้เฉยๆ ถ้านายไม่รู้กไ็ม่เป็นไร” อาคม

ยกัไหล่แล้วออกเดนิ ก่อนหมุนตวักลบัไปอกีครั้งเมื่อมอืขวาเสี่ยก�าพลบอก

เสยีงห้วน

“วลิาสนิ”ี

“ขอบใจนะ” 

ชายหนุ่มออกเดินอีกครั้ง ท่าทางของนทีในตอนนี้ท�าให้เขานึกถึง 

ตัวเองสมัยก่อน เขาหลงรักวิภาวีหัวปักหัวป�า คอยท�าท่าเหมือนหมาหวง

เจ้าของทุกครั้งที่มีคนเข้าใกล้หล่อน เขาไม่เคยรู้ว่าตัวเองน่าสมเพชแค่ไหน 

จนกระทั่งได้มาเหน็นทใีนวนันี้


