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บทนำ

ตู๊ด...ตู๊ด...  

เสียงจากเครื่องอินเตอร์คอมที่ติดอยู่บนผนังห้องนอนใกล้ประตู 

ปลุกให้เจ้าของห้องซึ่งนอนคุดคู้อยู่บนเตียงขนาดคิงไซซ์ผุดลุกขึ้นนั่ง  

ทั้งที่ยังสะลึมสะลือ 

“ใครวะกวนใจแต่เช้ามืด จะบ้าหรือไงเนี่ย คนจะนอน”  

เจ้าของริมฝีปากหนาบ่นพึมพำ พลางยกมือขยี้เส้นผมดกหนา  

สีดำแรงๆ อย่างอารมณ์เสีย ชายหนุ่มควานมือไปเปิดสวิตช์ไฟตรง

หัวนอน ค่อยๆ ลืมตางัวเงียขึ ้นมองนาฬิกาตู ้ไม้สีขาวทรงสูงขนาด  

สองเมตรที่ตั้งชิดผนังด้านปลายเตียงนอน บอกให้รู้ว่าตอนนี้เพิ่งเกือบจะ

ตีห้าเท่านั้น 

เสียงตู๊ดๆ ยังคงดังต่อเนื่อง ไม่มีทีท่าว่าคนกดเรียกจะยอมหยุด

สักที เจ้าของห้องนอนกว้างหรูจึงจำต้องยอมแพ้ให้เสียงกวนใจ ลุกเดิน

ไปกดปุ่มตอบรับตรงเครื่องอินเตอร์คอมพลางถามด้วยน้ำเสียงหงุดหงิด 

ในใจก็นึกต่อว่า ถ้าไอ้เรื่องที่คนด้านนอกมาบอกเขาไม่ใช่เรื่องสำคัญ

จริงๆ ละก็ สาบานได้เลยว่าคนคนนั้นจะต้องหัวแตกเป็นแน่ 

“ใครจะตายเรอะ! ถึงได้มาปลุกแต่เช้าแบบนี้” 

“ตอนนี้ยังไม่มีหรอกครับ แต่ถ้าคุณฌานช้ากว่านี ้อีกแค่ครึ ่ง
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ชั่วโมง อาจจะเป็นคุณนั่นแหละครับที่ต้องตาย” ชายหนุ่มด้านนอกตอบ

เสียงทุ้มด้วยความสุภาพจริงจัง ไม่ได้หยอกล้อแต่อย่างใด 

“นายเอาอะไรมาพูด มาร์ค เราจะตายได้ยังไง มีเหตุผลอะไรกัน” 

เสียงขุ่นๆ ในตอนแรกอ่อนลง นึกถึงเรื ่องที่จะทำให้เขาถึงแก่

ความตายได้เห็นจะไม่มีเลย ข้างนอกตึกมีบอดีการ์ดรักษาการณ์เป็น

สิบๆ ชีวิต แม้จะมีคนปองร้าย บอดีการ์ดที่ได้รับการฝึกฝนมาเพื่อ

ปกป้องบิดาและคุณปู่ของเขาก็ย่อมช่วยชีวิตเขาได้สบายๆ อยู่แล้ว 

“ลืมไปแล้วหรือครับว่าวันนี้วันแต่งงานของคุณ” ลูกน้องคนสนิท

บอกผ่านเจ้าเครื่องเดิม แต่สีหน้าคนฟังยังคงปกติ ไม่ได้ตกใจหรือแสดง

ความตื่นเต้นกับงานแต่งงานของตัวเองที่กำลังจะมาถึงเร็วๆ นี้  

เจ้าของร่างสูง อกกว้างกำยำ ที่ตอนนี้อยู่ในชุดเสื้อกล้ามผ้าเนื้อดี

กับกางเกงบ็อกเซอร์ตัวสั้น เดินไปเปิดประตูห้องนอน โผล่หน้างัวเงีย  

ออกไปมองคนสนิท พร้อมกับตอบกลับอย่างใจเย็น 

“ไม่ได้ลืม ก็เข้าโบสถ์เก้าโมงเช้า ไม่ใช่ตีห้าสักหน่อย” คนเป็น  

เจ้านายไหวไหล่นิดๆ “นายนั่นแหละลืมเวลาหรือเปล่า ถึงได้รีบมาปลุก” 

“ผมก็ไม่ได้ลืมครับ แต่เกรงว่าถ้าปลุกคุณฌานช้ากว่านี้ ฤกษ์  

เข้าโบสถ์ตอนเก้าโมง คุณฌานอาจจะยังตัดสินใจเลือกเจ้าสาวไม่ทัน

ก็ได้” 

ชายหนุ่มขมวดคิ้ว  

“พูดให้งง เจ้าสาวของเรานายก็รู้อยู่แล้วนี่มาร์คว่าคือใคร ยาย

เปี๊ยกก็นอนอยู่ชั้นสองของบ้านเรานี่ไง แล้วทำไมเราต้องไปคัดเลือกใคร

ที่ไหนอีก” 

มาร์ค มาวิน คนสนิทย้ิมเจ่ือนๆ คว้าข้อมือเจ้านายวัยใกล้เคียงกัน 

แล้วออกแรงฉุดให้ร่างสูงกว่าเดินตามเร็วๆ รู้ว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องที่จะยืน

เล่าอย่างใจเย็นได้อีกแล้ว 

“มาดูให้เห็นกับตาดีกว่าครับ และหลังจากที่เห็นแล้ว คุณฌาน  
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ก็ช่วยเตรียมหาวิธีแก้ปัญหาได้เลยครับ” 

การิม ฌาน อารัณ หรือที ่คนในครอบครัวและคนสนิทเรียก

ติดปากว่าฌาน มีท่าทีอิดออด แต่ก็ยอมสาวเท้าตามลูกน้องไปอย่าง  

ไม่เข้าใจนัก มาร์คพาเจ้านายมาหยุดยืนริมโถงทางเดินทางปีกขวาของ

ตัวบ้านซึ่งเป็นตึกใหญ่ขนาดห้าชั้น ผนังกรุด้วยกระจกใสเนื้อดี มองเห็น

ทัศนียภาพภายนอกได้โดยรอบ เมื่อมองลงไปจากมุมนี้ของตึกจะเห็น

สนามหญ้าเขียวขจีซึ ่งได้รับการตัดแต่งดูแลอย่างดี ทว่าเวลานี้ภาพ  

มุมสูงที่ชายหนุ่มเห็นจากชั้นสามคือ สนามหญ้าสีเขียวของเขาสว่างจ้า

ด้วยไฟสปอตไลต์ที่ส่องไปยังกลุ่มคนในชุดสีขาวโพลนละลานตาหลาย

สิบชีวิต 

“อะไรกัน! ผู ้หญิงพวกนั ้นเป็นใคร แล้วทำไมต้องพากันใส่  

ชุดเจ้าสาวมายืนเต็มสนามด้วย นี่ฝีมือใคร ใครกันที่เล่นพิเรนทร์แบบนี้” 

นัยน์ตาสีเทาเบิกกว้างด้วยความตกตะลึงระคนงวยงง 

“ก็นี่แหละครับที่ผมจะบอก ไม่แน่ใจว่าเป็นฝีมือของใคร อาจจะ

เป็นแม่เลี้ยงของคุณหรือไม่ก็ยายตัวแสบของคุณก็ได้ บางทีเธออาจ

เปลี่ยนใจไม่อยากจะแต่งงานกับตาเฒ่าทารกอย่างคุณขึ้นมา” คนสนิท

ยิ้มน้อยๆ ให้อีกฝ่าย ทำให้เจ้านายหันมามองด้วยสายตาเขียวขุ่น 

“เราไม่สนุกนะมาร์ค เราว่านี ่ต้องเป็นฝีมือยายเปี๊ยกแน่นอน   

คิดจะไม่แต่งงานกับเราแล้วเชิดเงินค่าจ้างหนีไปหาไอ้ล่ำคิ้วหนาสาหร่าย

นั่นน่ะสิ ฝันไปเถอะ! ต่อให้มีคนแต่งตัวเหมือนกันมาสักร้อยคนเราก็  

จำได้อยู่ดี”  

การิมพูดด้วยน้ำเสียงฉุนกึก แล้วกวาดตามองขวางๆ ไปยังกลุ่ม

เจ้าสาวซึ ่งแต่งตัวละม้ายคล้ายกันไปหมด ดูๆ แล้วสัดส่วนผู ้หญิง  

พวกนั้นก็ใกล้เคียงกันมาก เล่นเอาชายหนุ่มที่พูดออกไปด้วยอารมณ์  

เมื่อครู่ว่าจำผู้หญิงของตัวเองได้แม่นยำชักจะไม่มั่นใจขึ้นมาเสียแล้ว 

“ถ้าคุณฌานคิดว่าจำเธอได้ดี ก็คงเสียเวลาไม่นานในการเลือก
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ตัวเจ้าสาวให้ทันก่อนเข้าโบสถ์ แต่ถ้าไม่ คุณฌานก็คงจำเป็นต้องเลือก

ใครคนใดคนหนึ่งในกลุ่มไปเป็นเจ้าสาวแก้ขัดแล้วละครับ” มาร์คยิ้ม  

มุมปาก แต่สีหน้าบ่งบอกความหนักใจแทนเจ้านาย “ถ้าอยากให้เป็น  

เจ้าสาวคนเดิมตามที่วางแผนไว้ คุณก็จำเป็นต้องนึกให้ออกครับ ว่า

ตลอดเวลาที่ได้ใกล้ชิดกับเธอ ยายเปี๊ยกของคุณมีอะไรพิเศษที่ทำให้คุณ

จำเธอได้บ้าง” 

การิมขบกรามแน่น เขาไม่มีเวลาให้เสียเพราะเกมบ้าๆ นี่มากนัก 

เพราะถ้าช้าเกินกำหนดแต่งงานเพียงนาทีเดียว ก็หมายถึงการที่คุณปู่

ของเขาต้องแบ่งมรดกหลายร้อยล้านที่สร้างมาให้บิดาและน้องชายต่าง

มารดาของเขา ซึ่งคุณปู่ไม่ได้หวังให้เป็นเช่นนั้น เพราะท่านคิดมาตลอด

ว่าน้องชายของเขาคนนี้อาจไม่ใช่สายเลือดเดียวกับบิดาเขา แต่เป็น  

ลูกติดของมารดาเลี้ยงคนสวย และหวังจะชุบมือเปิบกอบโกยสมบัติของ

วงศ์ตระกูลไปก็ได้ 

“แล้วนายรู้ได้ยังไงว่าในกลุ่มนั้นจะมียายเด็กแสบรวมอยู่ด้วย

จริงๆ” 

“นี่ครับ” มาร์คล้วงกระดาษที่พับอย่างเรียบร้อยออกจากกระเป๋า

เสื้อคลุมมายื่นให้ “ผมเจอมันแปะไว้หน้าห้องนอนของคุณ” 

การิมรับกระดาษมาคลี่ออกอ่านทันควัน...มีคนจงใจเล่นตลกกับ

เขาจริงๆ ด้วย คงอยากให้เขาพลาดการกอบกู้มรดกของคุณปู่สินะ 
 

เกมนี้น่าสนุกไหมคะคุณฌาน หวังว่าผู้หญิงของคุณที่เพิ่งคบกัน

ได้ไม่นานจะพอมีดีให้คุณจำเธอได้บ้างนะคะ ไม่อย่างนั้นคุณก็เตรียมขน

เสื้อผ้าไปอยู่กระท่อมท้ายเมืองได้เลย ขอให้สนุกกับการเสี่ยงดวงเลือกคู่

นะคะ อ้อ! อย่าลืมล่ะ ฤกษ์ดีมีถึงแค่เก้าโมง 
 

ชายหนุ่มขยำกระดาษโน้ตแผ่นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในมือจนยับยู่ยี ่ 

แล้วปาลงบนพื้นเต็มแรงด้วยความโกรธ นี่ไม่ใช่ฝีมือของแม่สาวน้อย  
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ตัวแสบของเขา แต่เป็นสตรีหมายเลขหนึ่ง ภรรยาคนใหม่ที่บิดาแสนรัก

และลุ่มหลง 

“โรสลีนา! คิดว่าจะใช้เกมเลือกคู่มาหยุดฉันได้เรอะ ไม่มีทาง” 

ชายหนุ่มสบถหน้าดำหน้าแดง 

“นึกให้ดีๆ นะครับ ว่าคุณเน่ย์มีอะไรแตกต่างจากผู้หญิงคนอื่น

บ้าง ไม่อย่างนั้นเกมโอเวอร์แน่!” 

ว่าที่เจ้าบ่าวในอีกไม่กี ่ชั ่วโมงข้างหน้าเม้มปากแน่น เขาเลือก  

เจ้าสาวของเขาไว้เรียบร้อยแล้ว และเธอก็มีคุณสมบัติมากพอที่ทำให้  

เขาอยากแต่งงานด้วย ที่สำคัญ เขาไม่ต้องการเจ้าสาวแก้ขัด แต่อยาก

ได้เจ้าสาวที่ชื่อเนรัญต่างหาก! 
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1  

สองเดือนก่อนหน้านี้ที่ประเทศกรีนนา ประเทศหมู่เกาะ  

เล็กๆ ที่ยังคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมชาติมากกว่าหกสิบเปอร์เซ็นต์ หญิง

สาวผู้หนึ่งกำลังพูดโทรศัพท์ด้วยความหงุดหงิดอยู่ภายในรั้วโรงพยาบาล

เอกชนแห่งหนึ่ง  

“แม่ระงับบัตรเครดิตของเน่ย์ใช่ไหมคะ อย่าคิดนะคะว่าแม่ใช้วิธีนี้

แล้วเน่ย์จะยอมกลับบ้าน” หัวคิ้วเรียวได้รูปชนกันเกือบชิด ดวงตากลม

ดำขลับฉายแววขุ่นมัว ใบหน้างอง้ำ ไม่ต่างจากเด็กน้อยที่ถูกขัดใจ   

“แต่ช่างเถอะ เน่ย์จะกดเงินจากเอทีเอ็มออกมาใช้ให้เกลี้ยงเลยคอยดู” 

“ก็ลองดถู้าคิดว่าทำได้” มารดาตอบกลับเสียงเย็น ทำให้บุตรสาว

แทบจะกระทืบเท้าเร่าๆ 

“นั่นมันบัญชีของเน่ย์นะคะ แม่ไม่มีสิทธิ์ทำอะไร” บุตรสาวกรอก

เสียงกังวานทว่าห้วนจัดลงไปในโทรศัพท์มือถือ เธอรู้ว่ามารดาของเธอ

ทำได้มากกว่าที่คิดไว้เยอะ ท่านชอบใช้สิทธิ์การเป็นบุพการีบีบบังคับ  

ให้เธอจำยอมด้วยวิธีของท่านเสมอ เธอจึงเรียกการกระทำพวกนั้นว่า

อิทธิพลมืด แต่ใช่ว่าจะใช้ได้กับเด็กดื้ออย่างเธอทุกครั้งไปเสียเมื่อไร 

“แต่เงินในบัญชีนั้นเป็นเงินของแม่ เด็กเรียนจบใหม่ งานก็ยัง  

ไม่มีทำ แถมวันๆ เอาแต่ตามพี่ชายต้อยๆ อย่างเน่ย์จะเอาเงินมากมาย
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มาจากที่ไหนกัน ถ้าไม่อยากอดตายก็รีบกลับบ้านเดี๋ยวนี้เลย”  

เสียงของมารดายังคงเยียบเย็น ตามมาด้วยเสียงถอนหายใจยาว

เหยียดอย่างอิดหนาระอาใจในตัวเนรัญ บุตรสาวเพียงคนเดียวซึ่งหล่อน

เลี้ยงดูอย่างตามใจเกินเหตุจนทุกวันนี้กลายเป็นคนเอาแต่ใจ ทำอะไร

แทบจะไม่เห็นหัวบุพการีอยู่แล้ว  

“ถ้าเก็บกระเป๋าเสื้อผ้าตอนนี้ก็น่าจะยังพอมีเงินซื้อตั๋วเครื่องบิน

กลับเชียงใหม่ได้ แต่ถ้ายังดึงดันอยู่กรุงเทพฯ ต่อ ก็เตรียมตัวกลายเป็น

เด็กจรจัดได้เลย” 

คำขูข่องมารดาดจูะไม่เป็นผล เพราะเนรัญไม่มีทีท่าว่าจะเกรงกลัว

แม้แต่น้อย เธอเชิดหน้า สูดหายใจเข้าเต็มแรง แล้วพูดอย่างหมายมั่นว่า 

“เน่ย์ไม่มีทางกลับแน่ ถ้าไม่มีพี่ตั้งกลับไปด้วย แล้วตอนนี้เน่ย์ก็  

ไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ ค่ะ” 

“ไม่ได้อยู่กรุงเทพฯ!” ปลายสายอุทาน เสียงเรียบเย็นในตอนแรก

เปลี่ยนเป็นร้อนรน “อยู่ไหนยายเน่ย์ บอกแม่มาเดี๋ยวนี้เลย” 

“พี่ตั้งอยู่ประเทศไหน เน่ย์ก็อยู่ที่นั่นแหละค่ะ เน่ย์มาพาพี่ตั้งกลับ 

ไม่ยอมให้ใครๆ พากันบีบบังคับให้พ่ีต้ังแต่งงานกับผูห้ญิงท่ีไม่รูจั้กหรอกค่ะ” 

“ตาตั้งไม่ได้ถูกบีบบังคับนะ พี่เขาโตแล้ว มีคู่หมั้น แล้วก็ถึงเวลา

ต้องแต่งงาน” มารดาอธิบายอย่างอ่อนใจเมื่อรู้ว่าบุตรสาวแสนดื้อบิน  

ข้ามประเทศไปไกลเพ่ือตามหาพ่ีชายต่างสายเลือด และเกินจะห้ามปราม

ได้ทันแล้ว 

“ไม่จริงค่ะ” เนรัญตอบกลับเสียงสูงปรี๊ด “พวกผู้ใหญ่จับพี่ตั้ง

หมั้นกับยายจาอะไรนั่นเองต่างหาก พี่ตั้งไม่ได้อยากจะหมั้นอยากจะแต่ง

สักหน่อย” 

“ทำไมถึงได้ดื้อด้านอย่างนี้นะยายเน่ย์ ตาตั้งเขาเป็นแค่พี่ชาย  

ของเรา จะไปเกาะติดเขาแจตลอดชีวิตได้ยังไงกัน” ผู้เป็นมารดาทำเสียง

หนักใจขึ้นกว่าเดิม นิสัยติดพี่ชายต่างสายเลือดอย่างหนักติดตัวเนรัญ  
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มาตั้งแต่เด็กๆ ทั้งที่คิดว่าพอโตขึ้นนิสัยพวกนี้จะหายเอง ทว่าสำหรับ

เนรัญแล้ว ความรักความผูกพันที่มีต่อพี่ชายคนนี้ดูจะทวีความรุนแรง  

มากขึ้นทุกวันจนน่ากลัว 

“ก็เน่ย์รักพี่ตั ้ง เน่ย์จะไม่ยอมปล่อยให้พี่ตั ้งแต่งงานกับผู้หญิง  

คนอื่นเด็ดขาด ประเทศนี้เล็กนิดเดียว เน่ย์มั่นใจว่าใช้เวลาไม่ถึงอาทิตย์ 

เน่ย์จะสามารถพาตัวพี่ตั้งกลับไปด้วยได้แน่” ความมุ่งมั่นของเธอไม่ได้

ลดน้อยลงเลย แถมยังตัดบทอย่างท้าทายบุพการีอีกด้วยว่า “แค่นี้นะคะ

แม่ เชิญแม่ตัดบัตรเครดิต ตัดเอทีเอ็ม ตัดน้ำตัดไฟตามสบายเลยค่ะ   

ยังไงเน่ย์ก็ไม่มีทางกลับจนกว่าจะเจอพี่ตั้ง” 

หญิงสาวยัดโทรศัพท์มือถือลงกระเป๋าสะพายข้างใบเล็กข้างกาย

ทันทีหลังจากตัดสายทิ้ง ร่างบอบบางยืดตัวตรง เชิดใบหน้ารูปไข่อย่าง

หมายมั่นอีกครั้ง คลี่ยิ้มให้กำลังใจตัวเองในการมุ่งไปสู่จุดหมายและ

ความสำเร็จข้างหน้า  

จากข้อมูลที่สืบมา คู่หมั้นของพี่ชายเธอชื่อ จารินรัตน์ ธนกอบกุล 

เพิ่งอายุยี่สิบหกหมาดๆ เป็นน้องสาวของเอกอัครราชทูตไทยในประเทศ  

กรีนนา และเป็นพยาบาลที่ทั้งสวย เก่ง และใจดี 

แล้วนี่ก็คือโรงพยาบาลแห่งที่สองที่เนรัญจะมาถามหาเจ้าหล่อน 

ถ้าเจอจารินรัตน์ ก็แสดงว่าการตามหากันกริช พี่ชายต่างสายเลือดของ

เธอ กำลังจะประสบผลสำเร็จ  

ระหว่างที่หญิงสาวก้าวเท้าตรงไปยังตึกสูงเบื้องหน้าด้วยความ

ครึ้มอกครึ้มใจ หางตาก็สะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างสีอ่อนๆ ที่ร่วงลงมา

จากชั้นสูง เมื่อหันไปมองเต็มสองตา ดวงตาของเนรัญก็แทบถลนออก

จากเบ้า 

ร่างผู ้หญิงคนหนึ ่งลอยละลิ ่ว ร่วงลงมากระทบพื้นเบื ้องล่าง  

เสียงดังสนั่น ร่างในชุดสีเขียวอ่อนของโรงพยาบาลนอนคว่ำหน้า กระตุก

เพียงสองครั้งแรงๆ จากนั้นก็แน่นิ่งไป  
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“กรี๊ด! คนตกตึก!”  

ผู ้คนบริเวณนั้นพากันหวีดร้องด้วยความตกใจจากเหตุการณ์

สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นสดๆ ร้อนๆ หญิงสาวหลายคนถึงกับเป็นลมล้มพับ

ไป ตอนนั้นเองที่กระดาษเล็กๆ ใบหนึ่งที่ร่วงมาพร้อมกับร่างที่นอนแน่นิ่ง

ไปแล้วตรงหน้า ปลิวหวือตามลมมาหยุดตรงแทบเท้าเนรัญ มีข้อความ

เขียนด้วยหมึกสีแดงเป็นภาษาอังกฤษว่า รักเรานิรันดร์ 

เนรัญรู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายหยุดนิ่ง มีเพียงท้องฟ้าที่เริ่ม

มืดครึ้มอย่างรวดเร็วราวกับภาพเคลื่อนไหวในเครื่องเล่นดีวีดีที่กดปุ่ม  

เร่งไปข้างหน้า ความมืดสนิทเข้าครอบคลุมรอบกายเธอทุกหนแห่ง   

ทุกอย่างน่ิงสนิท และหญิงสาวก็ไม่สามารถมองเห็นส่ิงใดได้อีก นอกจาก

แสงสีขาวแสบตาที่ฉายวาบออกมาจากกระดาษแผ่นนั้นราวกับเป็น  

แสงส่องทางให้เธอ 

ใบหน้าเล็กๆ ซึ่งซีดเผือดอยู่แล้วบัดนี้ยิ่งขาวซีดจนเกือบไม่มีสี 

เนรัญตกตะลึง นิ่งงันไปพักใหญ่กับสิ่งที่พบเห็น ซึ่งเกิดจากปรากฏการณ์

ทางธรรมชาติหรือเหนือธรรมชาติก็ไม่ทราบได้ รู ้แต่ว่าเธอไม่เคยพบ  

มาก่อน หญิงสาวป้องตาพยายามทรงตัวยืนให้อยู่ทั้งที่กำลังแข้งขาอ่อน 

กระดาษแผ่นน้ันลอยอยูก่ลางอากาศตรงหน้าเธอ เปล่งแสงสว่างท่ามกลาง

ความมืดมิด แล้วลอยห่างจากเธอไปช้าๆ เนรัญค่อยๆ เดินเนิบนาบตาม

แสงนั้นไป หัวใจเต้นแรง มือเท้าเย็นเฉียบสั่นเทาชุ่มไปด้วยเหงื่อ 

ไม่นะไม่ คนอย่างเธอเกิดมาเกือบยี่สิบสองปี ไม่มีสักครั้งที่จะ  

เป็นลมเป็นแล้ง...หญิงสาวปลอบตัวเอง ขณะก้าวไปตามแสงสีขาวจน

กลับออกไปนอกรั้วโรงพยาบาลอย่างเบลอๆ หัวสมองเริ่มว่างเปล่า สติ

ขาดดับเป็นระยะๆ แต่แล้วความมืดสนิทของสีดำที่ปกคลุมอยู่เมื่อครู่  

ก็จางหายไปโดยที่หญิงสาวไม่ทันรู้ตัว 

ภาพของผู้คนที่เดินสวนไปมาบนทางเท้ารอบกายเธอดูราวกับ  

เป็นภาพสลัวรางในความฝัน และขณะที่สติห้วงสุดท้ายกำลังจะดับ 
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หญิงสาวก็เห็นเงาร่างสูงของใครบางคนเดินตรงมาทางเธอ 

 

ท้องฟ้าที่อยู่ๆ ก็เปลี่ยนจากสีฟ้าสดใสมาเป็นสีดำทะมึน

สร้างความฉงนใจให้ร่างสูงโปร่งที่กำลังก้าวเท้าฉับๆ ไปตามทางเท้า  

นอกร้ัวโรงพยาบาล จนต้องชะงักเท้าเงยหน้าข้ึนมอง...น่าแปลกท่ีดเูหมือน

ความแปรปรวนของธรรมชาติ ณ เวลานี้ ดูแตกต่างจากการเกิดเมฆฝน

ตามปกติที่เขาเคยพบเจอ 

ชายหนุ่มกรอกเสียงทุ้มผ่านโทรศัพท์มือถือที่แนบอยู่ข้างหู ย้ำ

ประโยคเดิมอีกคร้ังกับคนท่ีเขามาตามหาถึงโรงพยาบาล แต่คนท่ีอยากเจอ

กลับออกไปก่อนหน้าที่เขาจะมาถึงแล้วตั้งแต่สิบนาทีก่อน 

“โอเคครับ คุณรอผมอยู่ที่ร้านนะครับ ผมกำลังจะตามไป”  

เขาว่า แล้วรีบเก็บโทรศัพท์ลงในกระเป๋าเสื้อสูท ทว่าพอหันไป

มองรอบข้างก็พบแต่ความมืดมิด คล้ายมีใครทาสีดำลงในมวลอากาศ

รอบตัวจนทำให้ชายหนุ่มมองไม่เห็นสิ่งใด แม้กระทั่งเส้นทางและผู้คน

ขวักไขว่นอกรั้วโรงพยาบาลเมื่อวินาทีก่อน 

การิมยืนอึ้ง เขาไม่ต่างจากคนตาบอดที่หาทางออกไม่เจอ หมุน

รอบตัวเองรอบหน่ึง หวังว่าจะเจอใครบ้างแต่ไม่เป็นผล เขายืนน่ิงหลับตาลง

เพราะคิดว่าคงเป็นแค่ความฝัน ทว่ายามที่ชายหนุ่มลืมตาขึ้นอีกครั้ง   

สิ่งที่เห็นกลับไม่ใช่ภาพปกติอย่างที่คาดหวัง 

สิ่งที่เขาเห็นคือแสงสว่างจ้าที่ปรากฏขึ้นจากทิศทางหนึ่ง มันมา

จากกระดาษแผ่นน้อยที่เขาก็ไม่ทราบว่ามาจากไหน มันลอยอยู่กลาง

อากาศ ลอยละล่องไปข้างหน้าโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาลมใดๆ ทั้งสิ้น การิม

รู้สึกราวกับถูกสะกดให้เดินตามแสงนั้นไปโดยที่เขาก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไร 

ทว่าขณะที่เขากำลังจะคว้าตัวต้นเหตุได้อยู่แล้ว มันกลับหายไปต่อหน้า

ต่อตา ความมืดสนิทที่คลี ่คลุมอยู่พลันเลือนหาย ทุกอย่างกลับมา  

สว่างไสวดังเดิม พร้อมกับที่บางสิ่งมาปะทะเขาเข้าอย่างจัง 
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ชายหนุ่มชนเข้ากับร่างเล็กของหญิงสาวคนหนึ่งเต็มแรง เขา  

รับร่างที่โงนเงนและเหมือนจะล้มทั้งยืนเอาไว้ได้ทัน พลางนึกสงสัย 

ผู้หญิงคนนี้เดินมาจากมุมไหนเมื่อไหร่กันนะ... 

การิมสะบัดหน้าแรงๆ สองสามครั้ง ขณะที่สองแขนประคองร่าง

หญิงสาวปริศนาไว้อย่างปลอดภัย ดวงตาคมกริบหรี่ลงขณะหันไปมอง

คนที่เดินไปมาบนทางเท้า ทุกคนดูจะไม่รู้สึกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้

แม้แต่น้อย เสมือนว่าพวกเขาไม่ได้อยู่บนโลกใบเดียวกันกับชายหนุ่ม 

หรือไม่อีกอย่างก็คือ การิมฝันกลางวันทั้งๆ ที่ยังเดินอยู่...แต่จะว่าไป   

ฝันของเขาคงไม่โชคดีขนาดได้ผู้หญิงมาอุ้มฟรีหนึ่งคนหรอกกระมัง 

“คุณ...คุณ พระเจ้า! ชนแค่นี้ถึงกับเป็นลมเลยหรือวะ”  

ชายหนุ่มอุทานหน้าตาเหยเก เลิกคิดหาคำตอบเรื่องเหตุการณ์

ประหลาดเมื่อครู่ แล้วรีบตวัดร่างหญิงสาวขึ้นมาไว้ในวงแขน พาไปขึ้น

รถยนต์คันใหญ่ที่จอดรออยู่อย่างรวดเร็ว 

 

กลิน่นำ้หอมจางๆ ลอยมาเขา้จมกู คนเลอืกใชน้ำ้หอมกลิน่นี้

คงเป็นผู้ชายที่มีคลาสน่าดู... 

ผู้ชายอย่างนั้นเหรอ  

ตาที่ยังหรี่ปรือเบิกโพลงขึ้นทันควัน หญิงสาวรีบเงยหน้าขึ้นจาก

ไหล่ที่ตัวเองนอนซบตั้งแต่เมื่อไรไม่รู้ทันที พอชายแปลกหน้าเจ้าของกาย

อุ่นๆ หอมๆ หันมาประสานสายตา เนรัญก็ชะงักกึก  

หัวใจของเธอเบาหวิวราวกับจะลอยได้ขณะมองเข้าไปในดวงตา  

สีเทาคู่นั้น รู้สึกว่าร่างกายเย็นๆ ร้อนๆ สลับกันเหมือนจะมีไข้ก็ไม่ปาน 

เป็นความรู้สึกที่ยากจะอธิบาย ไม่ใช่เพราะหน้าตาหล่อเหลาลงตัว หรือ

หุ่นกระชากใจของเขา แต่มันมีอะไรมากกว่านั้น มีบางอย่างที่ทำให้เธอ  

รู้สึกแปลกๆ  

“ฟื้นแล้วหรือครับหนูน้อย เล่นเอาผมตกใจหมด ชนนิดชนหน่อย
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ขวัญอ่อนถึงกับเป็นลมเลยนะเรา” 

เนรัญสะดุ้งสุดตัวเมื ่อเจ้าของเสียงทุ้มหล่อทักทายเป็นภาษา

สากล หญิงสาวหลุดจากภวังค์ รีบผละตัวออกห่างจากชายแปลกหน้า 

แต่สัมผัสบางอย่างที่อยู่ตรงช่วงเอวคอดทำให้เธอก้มลงมอง 

“ปล่อยฉันนะไอ้ลามก!”  

คนที่เพิ่งรู้สึกตัวฟาดมือเต็มกำลังลงบนต้นแขนและฝ่ามือใหญ่ที่

โอบเอวเธอเอาไว้ ตลอดเวลาที่เธอไม่มีสติ ไอ้ผู้ชายหน้ายาวคนนี้ทำมิดี  

มิร้ายอะไรเธอไปบ้างแล้วก็ไม่รู้นอกเหนือจากการกอด หญิงสาวนึกกลัว

ไปต่างๆ นานา เมื่อหันมองรอบกายจึงได้รู ้ว่าเธอกำลังอยู่ในรถยนต์  

คันกว้างกับเขาเพียงลำพัง...ไม่สิ มีคนขับอีกคนหนึ่ง แต่นั่นก็คนของเขา

เหมือนกันนี่นา 

“จอดรถเดี ๋ยวนี ้นะ คุณจะพาฉันไปไหน เห็นผู ้หญิงหมดสติ  

แทนที่จะเป็นพลเมืองดีช่วยเหลือ แต่นี่พวกคุณคิดจะทำไม่ดีกับฉันใช่

ไหม ปล่อยเลยนะ ปล่อย...” เธอพูดรัวใส่เขาเป็นชุด พลางฟาดมือทุบตี

ไปตามลำตัวอีกฝ่ายไม่ยั้ง 

“โอ๊ย! หยุดตีก่อนสิคุณ ผมเจ็บ!” การิมตวาดเสียงแข็ง พร้อมกับ

ล็อกข้อมือเล็กๆ ทั้งสองไว้ “ที่ผมพาคุณขึ้นรถมาด้วย ไม่ปล่อยให้นอน

อยู่ข้างทาง ยังไม่เรียกว่าเป็นการช่วยเหลืออีกหรือครับ ผมให้คุณได้  

นั่งพักบนรถคันนี้ ได้นอนซบไหล่ผู้ชายที่หน้าตาดีที่สุดในประเทศ คุณยัง

ไม่พอใจอีกเรอะ ไม่ใช่ว่าใครจะมีโอกาสนี้ง่ายๆ นะครับหนูน้อย” 

“แหวะ! ถ้าบริสุทธิ์ใจจริงๆ ทำไมไม่พาฉันไปโรงพยาบาลล่ะ 

ทำไมต้องลากขึ้นรถมาด้วย หรือว่าเป็นพวกค้ามนุษย์ เห็นฉันเป็นคน

ต่างชาติคิดจะทำอะไรอย่างนั้นก็ได้ใช่ไหม” หญิงสาวสะบัดตัว กระเถิบ

หนีไปนั่งชิดริมประตูรถอีกฝั่ง “ฝันไปเถอะไอ้เฒ่าทารก คนอย่างเนรัญ

ยอมตายดีกว่าเสียตัวให้ผู้ชายที่ไม่ได้รัก!”  

ประโยคหลังเธอก่นด่าเป็นภาษาไทย ทำให้การิมได้แต่จ้องตาปริบๆ 



รุ้งรำพิณ   19

ด้วยความฉงน แต่คนที่อยู ่กำลังขับรถอยู่กลับหัวเราะหึๆ ในลำคอ

ราวกับว่าเขาฟังภาษาไทยรู้เรื่อง 

“เป็นคนที่ไหน จีนหรือญี่ปุ่น พูดอะไรไม่รู้เรื่อง” ชายหนุ่มถาม 

ก่อนหันไปทางคนสนิท “มาร์ค นายฟังรู้เรื่องเหรอ ยายหนูน้อยเสียง

แปดหลอดคนนี้ด่าอะไรเราหรือเปล่า” 

“ครับ ด่า” มาร์คพูดกลั้วหัวเราะ “เธอเป็นคนไทยครับ ไม่ใช่จีน

หรือญี่ปุ่นที่ไหน ผมว่าคุณฌานน่าจะอธิบายให้เธอเข้าใจเสียจะดีกว่า  

นะครับ เพราะถูกจับยัดขึ้นรถคนแปลกหน้ามาแบบนี้ เป็นใครก็ต้อง

ตกใจคิดในทางไม่ดีไว้ก่อนทั้งนั้นแหละครับ” 

เนรัญนิ่วหน้า ถามคนขับว่า  

“คุณฟังฉันรู้เรื่องเหรอ” 

“ครับ แม่ผมเป็นคนไทย เลยฟังภาษาไทยรู้เรื่อง พอพูดได้แต่อ่าน

ไม่ออก” เขาส่งยิ้มใจดีผ่านกระจกมองหลังให้เธอ “ไม่ต้องตกใจไปหรอก

ครับ พอดีเจ้านายผมมีธุระด่วนมาก ตอนไปเจอคุณเป็นลมท่ีทางเท้า ก็เลย

อุ้มคุณติดรถมาด้วย ไม่อย่างนั้นถ้าปล่อยไว้ก็ห่วงคุณว่าจะเป็นอะไรไป” 

“แต่ถึงจะรีบมากยังไงก็น่าจะพาฉันไปส่งโรงพยาบาลก่อน” 

“แม่หนูน้อยหมวกแดง ผมไม่ใช่หมาป่า ไม่ต้องกลัวหรอกครับ 

ผมมีธุระด่วนมาก ถ้าพลาดไปแค่นาทีสองนาที หมายถึงผมอาจจะต้อง

พลาดไปทั้งชีวิต” เขาส่ายหน้าน้อยๆ มองร่างบางที่นั่งตัวลีบติดประตูรถ 

“ไม่ขอบคุณแถมยังทำร้ายร่างกาย มันน่าจับส่งตำรวจให้เข็ด” 

“เอาซี้...ฉันก็จะแจ้งกลับ ข้อหากระทำชำเราเด็ก” 

คำขู่ซื่อๆ ของเธอทำให้ชายหนุ่มหัวเราะหยัน ดูอย่างไรเด็กคนนี้ก็

อายุไม่น่าถึงยี่สิบห้า ตากลมๆ กับหน้าใสกิ๊กของเธอเหมือนเด็กอย่างที่

เจ้าตัวว่า 

“ใครเขาจะเชื่อเด็กอย่างคุณกัน แล้วก็บอกให้เอาบุญนะครับ  

หนูน้อย ผู้ชายรุ่นราวคราวเดียวกับผมเนี่ย อ้อ...ไม่ใช่สิ ต้องบอกว่า
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ผู้ชายร้อยละเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ ชอบผู้หญิงเนื้อนมไข่ ต้องเป็นไข่  

นกกระจอกเทศด้วยนะครับ ไข่ดาวแบนๆ เหมือนเด็กโตไม่เต็มที่อย่าง

คุณ เขาเก็บไว้ทำน้องสาวแค่นั้นแหละ” 

คนฟังสะอึก ใบหน้าร้อนผ่าว เพราะฝ่ายนั้นกวาดตามองทั่ว  

ร่างบางด้วยสายตาทะลึ่งแกมเยาะเย้ย...ไม่จริงหรอก ไอ้ลุงหน้ายาว

ตาถั่วต้มเห็นเธอเป็นไข่ดาวได้อย่างไรกัน 

“ฉันไม่ใช่เด็ก...” หญิงสาวเว้นจังหวะ นิ่งนึกไปชั่ววินาที แล้วพูด

ต่อยาวเหยียด “ฉันโตแล้ว อายุยี่สิบห้าปีนี้ เป็นสาวเต็มตัว และขอ

ความกรุณาเลิกเรียกฉันว่าหนูน้อยด้วย” 

การิมกอดอกพยักหน้าเนือยๆ เหมือนจะทำความเข้าใจ  

“เมื่อกี้ยังบอกว่าตัวเองเป็นเด็กอยู่เลยไม่ใช่เรอะ แต่เอาเถอะ   

ผมหมดเวลาจะทะเลาะกับคุณแล้ว” เขาทำหน้าสุข ุมขึ ้นทันควัน   

เบนสายตามองผ่านกระจกรถไปยังร้านอาหารที่คนขับกำลังเลี ้ยวรถ

เข้าไปจอด “ผมมีธุระต้องทำ นั่งอยู่ในรถเงียบๆ ล่ะยายเปี๊ยก” 

ชื่อเรียกใหม่ทำให้เนรัญแทบอยากจะกระโดดไปข่วนหลังกว้างๆ 

ของคนที่ลงจากรถ เธอมองตามร่างสูงโปร่งที่หายลับเข้าไปในร้านอาหาร 

ปรายตามองคนขับแล้วถามขึ้นว่า 

“แถวนี้มีรถอะไรให้ฉันกลับเข้าไปในเมืองได้บ้างคะ” 

“หายากครับ แถวนี้ชานเมืองไม่ค่อยมีรถผ่าน นอกจากรถยนต์

ส่วนตัว” มาร์คตอบเสียงสุภาพ แล้วหันไปมองคนท่ีน่ังอยูบ่นท่ีน่ังตอนหลัง

ของรถ “ผมชื่อ มาร์ค มาวิน ครับ เรียกว่ามาร์คแล้วกัน ว่าแต่คุณชื่อ

อะไรครับ แล้วทำไมถึงไปเป็นลมอยู่ข้างทางแบบนั้นได้” 

หญิงสาวหน้าซีดลงทันควัน สะบัดศีรษะเล็กน้อยเพื่อลบภาพ

สยดสยองที่เพิ่งพบเห็นเมื่อราวครึ่งชั่วโมงก่อนออก เธอเลือกที่จะไม่เล่า

เพราะต้องการลืม และไม่อยากเข้าไปเป็นพยานข้องเกี่ยวกับเหตุการณ์

นั้น เธอมากรีนนาด้วยจุดประสงค์เดียวก็คือตามหากันกริช 
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“ฉันชื่อเน่ย์ค่ะ” เธอยิ้มเจื ่อนๆ แล้วพูดอุบอิบ “สงสัยแดดที่

ประเทศนี้ร้อนมากไปหน่อย ฉันเลยเป็นลมแดด” 

“อ๋อ...อย่างนั้นเหรอครับ” ชายหนุ่มพยักหน้าน้อยๆ เอ่ยชักชวน

ต่อว่า “เอาอย่างนี้ เราลงไปซื้อไอศกรีมกินกันดีกว่าไหมครับ ระหว่างรอ

คุณฌานออกมาจากร้านอาหาร” 

ทั้งสองก้าวออกจากรถคันใหญ่ตรงไปยังเคาน์เตอร์ด้านหน้าร้าน

ไอศกรีม หลังจากซื้อเรียบร้อยแล้ว สองหนุ่มสาวก็เดินถือถ้วยกระดาษ  

ที่มีของหวานเย็นลิ้น ไปหย่อนตัวลงนั่งตรงมุมหนึ่งข้างๆ ร้านที่ทำเป็น  

ซุ้มไม้สีขาวสำหรับนั่งรับประทาน 

เนรัญตักของหวานเข้าปากด้วยสีหน้าชอบใจ รสชาติถูกปาก

ทำให้เธออารมณ์ดีขึ้นจนเผลอแย้มยิ้มเล็กๆ ตรงมุมปาก ขณะที่ดวงตา

กลมโตก็กวาดมองไปรอบด้าน หวังจะหาทางกลับไปโรงแรมที่ตัวเอง  

พักอยู่ เพราะยามนี้เธอไม่กล้ากลับเข้าไปตามหาพี่ชายในโรงพยาบาล

นั่นอีกแน่ๆ ยังไงเสียก็น่าจะรอจนกว่าจะมีตำรวจเข้าไปเคลียร์สถานที่ 

และจัดการเรื่องคดีคนกระโดดตึกเสียก่อน อย่างน้อยก็สักวันหนึ่ง 

“แถวนี้หารถเมล์กับแท็กซี่ยากจริงๆ ด้วย ไม่เห็นเหมือนเมืองไทย

เลย” หญิงสาวพึมพำ 

“แล้วคุณเน่ย์พักที่ไหนล่ะครับ ถ้าคุณฌาน...” เขาเว้นช่วงนิดหนึ่ง 

แล้วพูดต่อเมื่อนึกขึ้นได้ “อ้อ...ผู้ชายคนเมื่อกี้เป็นเจ้านายผมเองครับ ชื่อ

การิม แต่ผมเรียกว่าฌาน ยังไงถ้าเจ้านายผมเสร็จธุระแบบไม่มีปัญหา

อะไรเพิ่มเติม ผมคงจะไปส่งคุณได้เลย” 

“พักที่โรงแรมในเมืองค่ะ” เธอหันมามองคู่สนทนาอย่างตั้งใจ 

“ถามทีเถอะค่ะ ธุระสำคัญมากแบบไหนกันคะ ธุรกิจระดับประเทศเหรอ 

เจ้านายของคุณถึงได้ไม่มีเวลาแม้แต่จะแวะส่งฉันก่อน” 

“มันเป็นเรื่องที่วัดกันถึงอนาคตของครอบครัวครับ” เขาตอบยิ้มๆ 

แล้วเบิกตาโตด้วยความแปลกใจ เพราะจู่ๆ เนรัญซึ่งนั่งอยู่ตรงข้ามเขาก็
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ลุกพรวดหันหลังไปมองรถยนต์ของพวกเขาที่จอดอยู่ริมถนน  

“มีอะไรหรือครับ” เขาถามงงๆ 

“ไม่แน่ใจค่ะ เหมือนเห็นอะไร”  

คำตอบของเนรัญยิ ่งทำให้มาร ์คแปลกใจ เธอจะเห็นอะไร  

ได้อย่างไร ในเมื่อเธอนั่งหันหลังให้รถ เขาต่างหากที่ต้องเห็นเพราะนั่ง  

หันหน้าไปทางนั้น ทว่าชายหนุ่มก็ไม่ได้ซักไซ้อะไรต่อ เพียงแค่ติดใจ

ท่าทางของสาวไทยตัวเล็กหน้าสวยคนนี้เท่านั้น 

เนรัญเองก็ไม่ต่างกัน เธอเริ่มรู้สึกว่าตัวเองมีสัมผัสแปลกๆ...แต่คง

ไม่หรอก บางทีอาจเป็นเพราะนอนไม่พอ กินไม่อิ่ม เลยฟุ้งซ่านกระมัง...  

หญิงสาวปลอบใจตัวเอง 

เพียงแค่สิบห้านาทีต่อมา คนสนิทก็เห็นเจ้านายเดินจ้ำพรวดๆ 

ออกมาจากร้าน ไม่ต้องเดาก็พอจะรูค้ำตอบได้ว่าการเข้าไปเจรจาบางอย่าง

ไม่ประสบผลสำเร็จ มาร์คสะกิดเนรัญให้ลุกตาม แล้วสาวเท้ายาวๆ ให้

ทันคนตัวสูงที่มีสีหน้าบอกบุญไม่รับ 

“คุณฌาน คำตอบออกมาเหมือนเดิมสินะครับ” ลูกน้องซึ่งเดิน

ขึ้นไปเคียงข้างถามขึ้น ขณะที่เจ้านายยังไม่มีทีท่าว่าจะชะลอฝีเท้า 

“ใช่น่ะสิ แจนปฏิเสธการขอแต่งงานของเราเป็นครั้งที่สองแล้ว   

แต่ครั้งนี้มันทำให้เรารู้สึกแย่มาก เพราะอะไรรู้ไหมมาร์ค” การิมสีหน้า

เคร่งเครียด เส้นเอ็นปูดโปนเพราะความโกรธ หรือไม่ก็เพราะรู้สึกแย่มาก

จริงๆ อย่างที่เขาบอก มือกระชากประตูรถยนต์คันหรูเต็มแรงเปิดค้างไว้ 

แล้วพูดต่อโดยที่คนสนิทยังไม่ทันอ้าปาก  

“เพราะว่าแจนมีคู่หมั้นแล้ว ที่เธอกล้าปฏิเสธการแต่งงานกับเรา  

ก็เพราะมีไอ้คูห่ม้ันคนไทยหน้าเข้มอยูแ่ล้ว คงกลัวเราไม่เช่ือท่ีเธอพดูละม้ัง 

วันนี้เลยลากไอ้หมอนั่นมาเปิดตัวด้วยเลย สะใจชะมัด” ประโยคท้ายเขา

พูดราวกับจะเยาะหยันตัวเอง แล้วก้าวเข้าไปกระแทกตัวลงนั่งในรถ 

พร้อมกับปิดประตูดังโครมใหญ่ 
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มาร์คยืนส่ายหน้าอย่างละเหี่ยใจ มองเจ้านายที่คงกำลังพยายาม

สงบสติอารมณ์อยู ่นึกไปแล้วการิมก็น่าสงสารไม่น้อย ผูช้ายสมบรูณ์แบบ

ที่แค่กระดิกนิ้วเบาๆ สาวๆ ก็พร้อมใจพากันคลานเข้ามาพลีกายให้ กลับ

ไปแอบหลงใหลพยาบาลสาวสวยชาวไทยนัยน์ตาคม ใช้เวลาตามตื๊อจีบ

หล่อนอยู่เป็นปี สรุปที่คิดว่าจีบติดกลายเป็นว่าคิดไปเองฝ่ายเดียว 

ลูกน้องถอนหายใจอีกครั้ง หันไปมองหาคนตัวเล็กที่เดินตามติด

มาเมื่อครู่ ทว่ากลับเห็นเนรัญยืนนิ่งมองหนุ่มสาวคู่หนึ่งที่กำลังออกจาก

ร้านอาหาร เสี้ยววินาทีต่อมามาร์คก็ตะลึงเมื่อเห็นเจ้าหล่อนตะโกน 

พร้อมกับวิ่งตามสองคนนั้นไป 

ชายหนุ่มเคาะกระจกรถฝั่งที่เจ้านายนั่งอยู่รัวเร็ว พอเจ้านายลด

กระจกลง มาร์คก็ละล่ำละลักบอก 

“คุณฌานครับ ผู้หญิงกับผู้ชายที่เด็กสาวไทยคนนั้นวิ่งตาม ใช่

คุณแจนกับคู่หมั้นของเธอหรือเปล่า” 

การิมชะโงกหน้าออกจากรถแล้วมองตาม แวบแรกที่เห็น เขาก็

ตอบตัวเองได้เลยว่าใช่...ผู้หญิงคนนั้นคือคนที่เพิ่งทำให้เขาอับอายมา

หยกๆ และไอ้ล่ำนั่นก็ใช่คู่หมั้นของเธอแน่นอน แต่ที่ไม่รู้คือ เพราะเหตุใด

ยายเปี๊ยกถึงได้วิ่งตามพวกนั้นไปด้วย 

“ยายเด็กนั่นรู้จักสองคนนั้นเหรอ” เจ้านายถามพลางเปิดประตูรถ 

มองลกูน้องผูรู้ใ้จเพียงหางตา ก็สาวเท้ายาวๆ ก่ึงเดินก่ึงว่ิงไปร้ังร่างเนรัญไว้ 

ร่างบอบบางท่ีจู่ๆ  ถกูดึงให้หยุดด้วยสองแขนแกร่ง สะบัดตัวด้ินแรง 

แล้วหันมาตวาดใส่การิมเสียงเขียว  

“คุณจะมาดึงฉันไว้ทำไม ปล่อยนะ ฉันจะไปตามพี่ตั้งกลับบ้าน” 

หญิงสาวแหวใส่เขา แล้วหันกลับไปตะโกนเรียกชื่อคนที่เดินไปขึ้นรถ   

แต่ดูเหมือนว่าฝ่ายนั้นจะไม่ได้ยินเสียงเรียกของเธอเลยแม้แต่น้อย  

“พี่ตั้ง พี่ตั้ง รอเน่ย์ก่อน เน่ย์อยู่นี่” 

“รู้จักไอ้ผู้ชายไทยคนนั้นเหรอ” การิมถามเสียงเข้ม ขณะที่มือ  
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ยังคงดึงร่างเล็กที่ยังดิ้นไม่หยุด 

“รู้จักสิ รู้จักดีด้วย คุณปล่อยฉันได้แล้ว พี่ตั้งกำลังจะไปแล้วนั่น 

คุณไม่เห็นเหรอ ถ้าฉันตามเขาไม่ทันฉันจะฆ่าคุณซะ”  

เธอแกะมือที่จับหนึบบนต้นแขนทั้งสองข้างออก หวังจะวิ่งไปให้

ทันรถของพี่ชายที่กำลังแล่นไป แต่เหมือนหนทางจะดับวูบ เพราะตอนนี้

รถของกันกริชกับจารินรัตน์ไปไกลเกินกว่าที่เธอจะวิ่งตามได้แล้ว  

“อีตาลุงบ้า คุณมาจับตัวฉันไว้ทำไม ดูซิ ยายจานั่นพาพี่ตั้งหนีไป

จนได้ เพราะคุณคนเดียวเลย ต้องรับผิดชอบเลยนะที่ทำให้ฉันตามพี่ชาย

ไม่ทัน”  

เธอระดมหมัดเล็กๆ ลงบนลำตัวใหญ่ของอีกฝ่ายด้วยความโกรธ 

หญิงสาวกัดฟันแน่น ถลึงตาวาวราวกับจะฆ่าคนตรงหน้าเสียให้ได้   

โทษฐานท่ีทำให้เธอพลาดโอกาสสำคัญ ขณะท่ีชายหนุ่มน่ิวหน้า รีบถามย้ำ 

“พี่ชายเหรอ! นี่แม่หนูน้อย เมื่อกี ้พูดว่าอะไรนะ คุณบอกว่า  

ไอ้หน้าเข้ม คิ้วหนา หุ่นล่ำนั่น เป็นพี่ชายของคุณอย่างนั้นใช่ไหม” 

“ก็ใช่น่ะสิ”  

เนรัญเชิดหน้า ตอบเสียงสะบัดด้วยความหงุดหงิด...ไม่มีอะไร  

น่าโมโหเท่ากับการเห็นหน้าอีตาลุงบ้านี่อีกแล้ว ให้ตาย...เธอมองเขา  

ตาเขียวปั้ด แต่กลับได้รับรอยยิ้มเหยียดๆ เจ้าเล่ห์ตอบกลับ 

“ดีเลย ถ้าคุณเป็นน้องสาวไอ้หมอนั่นจริงๆ เราคงต้องมีเรื่องคุย

กันยาว”  

พูดจบ เจ้าของมือใหญ่ก็ลากให้คนตัวเล็กเดินถูลู่ถูกังตามไปยังรถ

ของตน แม้หญิงสาวจะโวยวาย ขืนตัวดิ้นรนไม่ยอมตามไปง่ายๆ แต่  

ก็ใช่ว่าจะต้านแรงไหว 

“คุณฌาน ต้องถึงกับลากกันอย่างนี้เลยหรือครับ” มาร์คท้วงขึ้น

ทันทีที่เห็นเจ้านายดูจะทำรุนแรงเกินกว่าเหตุ 

“ไม่ต้องถามหรอก นายรีบเปิดประตูรถให้เราเร็วๆ”  
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การิมสั่งเสียงดุ คนสนิทจึงรีบเปิดประตูรถให้อย่างงงงัน มองดู

เจ้านายผลักร่างเล็กๆ เข้าไปนั ่งด้านในรถแล้วตามเข้าไปประกบ  

หญิงสาวไม่ห่าง พร้อมกับตะโกนออกคำสั่งเสียงดังอีกระลอก ยามเห็น

ว่าลูกน้องมัวแต่ชักช้า  

“ยืนงงอะไรล่ะมาร์ค นายก็รีบมาขับรถสิ เดี๋ยวแม่ตัวประกันคนนี้

ก็หนีไปได้พอดี” 

“ตัวประกัน?”  

คนที่เข้ามานั่งประจำตำแหน่งคนขับขมวดคิ้ว มองผ่านกระจก

มองหลังก็เห็นเนรัญถูกล็อกตัวแน่นอยู่ในวงแขนใหญ่ทั้งสองของเจ้านาย

ตัวเองแบบที่ไม่มีทางหลุดออกมาได้เลย  

“คุณฌานหมายถึงอะไรกันแน่ครับ ใครเป็นตัวประกันของใคร” 

“ก็แม่หนูน้อยคนนี้ไง ต่อไปเธอจะมาเป็นตัวประกันของเรา” 

“คุณพูดเรื่องบ้าอะไร ใครเป็นตัวประกันของคุณกัน!” แม้จะดิ้น

ขลุกขลักอยู่ในวงแขนใหญ่จนเหนื่อยหอบ แต่เจ้าตัวก็ยังพอมีแรงตวาด

เสียงสูงใส่เขา “ปล่อยนะ ปล่อยสิ บอกให้ปล่อยฉัน...” 

การิมช้อนคางเธอให้เงยหน้าขึ้น ประสานสายตากับนัยน์ตากลม

ที่เริ่มฉายแววกรุ่นโกรธ  

“ฟังนะแม่หนูน้อย พี่ชายของคุณเป็นคนที่ทำให้ผมถูกแจนปฏิเสธ

การขอแต่งงาน” 

“พี่ตั้งไปเกี่ยวอะไรกับเรื่องของพวกคุณด้วย แล้วยายแจนอะไร

ที่ไหนฉันไม่รู้จัก” คนที่ถูกล็อกคางแน่นทำปากยื่น สบตาท้าทายอย่าง  

ไม่เกรงกลัว 

“ก็สองคนน้ันท่ีคุณว่ิงตามไปเม่ือก้ีไง คุณบอกเองว่าไอ้ผูช้ายคนน้ัน

เป็นพี่ชายของคุณ”  

เนรัญนิ่งคิดไปชั่วขณะ...ที่แท้คู่หมั้นของกันกริชก็เป็นผู้หญิงเก่า

ของไอ้บ้าหน้ายาวมาก่อนนี่เอง 
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“อ้อ...อย่างน้ีน่ีเอง แต่ว่ามันก็ไม่ได้เก่ียวอะไรกับฉันน่ี คุณอยากได้

ยายจาคืนก็ไปตามแย่งคืนมาจากพี่ชายของฉันเองสิ หรือว่าไม่มีฝีมือ”  

เธอยิ้มเยาะเล็กๆ ทำให้การิมขบกรามแน่น ขยับใบหน้าเข้าไป

ใกล้หญิงสาวจนเกือบชิด แล้วเผยยิ้มเจ้าเล่ห์ออกมาบ้าง 

“ฝีมืออาจสู้พี่ชายคุณไม่ได้ แต่ฝีปากใครได้ชิมไม่รู้ลืมเลยละคุณ  

...จะบอกให้”  

ชายหนุ่มไม่ปล่อยให้คนฟังหน้าเหลอรอนาน ไวเท่าความคิด   

ริมฝีปากหนาก็โฉบลงไปประกบเรียวปากบางเร็วพลัน ใช้ความชำนาญ

จู่โจมไม่ให้มือใหม่ตั้งตัว เพียงแค่ลิ้นสากได้สัมผัสโพรงปากเล็กๆ เพียง

น้อยนิด เขาก็รู้สึกคล้ายจะร้อนวูบไปทั่วสรรพางค์กาย และ...การิมก็รู้ตัว

ทันทีว่าเขาพลาดถนัดที่คิดเล่นพิเรนทร์เช่นนี้  

ริมฝีปากนุ่มนิ่มของเธอที่เขาสัมผัสให้ความรู้สึกประหลาดกว่า

หญิงอื่นที่เคยพบพานและเคยลิ้มลองมาโดยสิ้นเชิง จูบนี้มีมากกว่า

ความหวานล้ำ เกินกว่าคำว่าซาบซ่าน เธอกำลังทำให้เขาร้อนรุ่มกับรส

จุมพิตของเด็กน้อย เหมือนกับว่าตอนนี้เขากำลังจะดำดิ่งลงสู่ใต้ทะเลลึก

ไปพร้อมกับเธอ ก่อนที่ทุกอย่างเริ่มจะลอยเคว้งขึ้นสู่ผิวน้ำอีกครั้ง 

“คุณฌาน!” มาร์คอุทานด้วยความตกใจ...ไม่อยากจะเชื่อสายตา

เลยให้ตายเถอะ เจ้านายของเขากำลังล่วงเกินเด็กสาววัยกระเตาะนะนั่น 

เนรัญผลักอกแกร่งออกแรงๆ พร้อมกับผละตัวออกห่าง ยกมือ

แตะเรียวปากตัวเองอย่างแสนเสียดาย จูบแรกของเธอถูกช่วงชิงไปแล้ว

โดยผู้ชายที่เพิ่งเจอหน้า ขณะที่จะอ้าปากต่อว่า ภาพจากที่ใดไม่รู้ก็แล่น

เข้ามาในห้วงความคิด  

หญิงสาวหลับตาประมวลภาพรางๆ นั้น มันค่อยๆ กระจ่างชัด  

ในความมืด เธอคิดว่าเธอเห็นผู้ชายคนหนึ่งกำลังทำอะไรสักอย่างกับรถ

คันนี้ ตอนที่รถจอดอยู่ริมถนนหน้าร้านอาหารเมื่อครู่ที ่ผ่านมา และ  

อีกภาพที่ตามมาคือ ภาพที่รถยนต์คันนี้พลิกคว่ำ! 
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“รถถูกตัดสายเบรก!”  

เธออุทาน ลืมตาโพลงมองหน้าการิมสลับกับคนขับ ความกลัว

พลุ่งขึ้นมาจนตัวสั่น เธอสลัดเรื่องจูบไร้สาระเมื่อครู่ทิ้งไปอย่างไม่เหลือ

คราบ แล้วหันมาจดจ่อกับภาพที่เกิดขึ้นในหัวสมองของเธอ พร้อมกับ

บอกคนขับรัวเร็ว  

“คุณมาร์คลองเหยียบเบรกซิคะ ลองตอนนี้เลย”  

ชายหนุ่มทำตาม แล้วก็หน้าซีดเผือด เมื่อนาทีก่อนเขารู้สึกว่า

เบรกยังพอใช้ได้อยู ่ ทว่าตอนนี้เขากลับรู ้สึกเหมือนเหยียบไปบนลม

เปล่าๆ อย่างไรอย่างนั้น  

“รถเบรกไม่ได้จริงๆ ด้วยครับคุณฌาน” 

การิมที่หลงอยู่ในห้วงรสจูบหมาดๆ สะดุ้งเฮือกยามได้ยินคนสนิท

ยืนยันเช่นน้ัน เขาหันไปสบตาเนรัญอีกคร้ัง แล้วประสานเสียงกับหญิงสาว

ราวกับนัดกันไว้ 

“ข้างหน้าเป็นทางชัน!”  

แม้ชายหนุ่มจะนึกเอะใจอยู่บ้างว่าทำไมสาวน้อยต่างชาติจึงรู ้  

เส้นทางนี้ดี แต่ตอนนี้ไม่ใช่เวลาหาคำตอบ การิมพยายามรวบรวมสติ 

ซึ่งตอนนี้คงมีเหลือพอๆ กับมาร์คที่กำลังนั่งอยู่ในตำแหน่งคนขับ 

“มาร์ค ค่อยๆ ลดเกียร์ลงให้เป็นเกียร์ต่ำสุด”  

คนสนิทจับพวงมาลัยไว้แน่น ทำตามที ่เจ้านายบอกทันควัน   

การิมสูดหายใจเข้าลึกๆ เพื่อควบคุมความตื่นเต้น แล้วพูดต่อ  

“ดึงเบรกมือทีละนิด ช้าๆ นะ”  

รถเริ่มชะลอความเร็วลง หลังจากมาร์คควบคุมสถานการณ์ตาม

คำบอกของเจ้านายและจากทฤษฎีที่พอมีติดตัวอยู่บ้าง ทุกอย่างเกือบ

จะดีอยู่แล้วหากไม่ติดว่า อีกไม่กี่เมตรข้างหน้าจะถึงทางชันดังกล่าว 

และดูเหมือนจะมีรถหลายคันแล่นนำพวกเขาอยู่ 

“ทำยังไงต่อครับคุณฌาน”  
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ลูกน้องหันไปมองสองข้างทาง เป็นเวลาเดียวกันกับที่เจ้านาย

พยายามสอดส่ายสายตาหาวิธีหยุดรถแบบคับขันเช่นกัน...ถนนช่วงนี้มี

ต้นไม้ใหญ่ขึ้นตลอดแนว ไม่มีบ้านเรือน 

การิมตัดสินใจอีกครั้ง เขาหันไปมองคนตัวเล็กที่นั่งเงียบตัวสั่นเทา 

กัดริมฝีปากแน่น วินาทีนั้น ไม่รู้ว่าเป็นเพราะสัญชาตญาณของความเป็น

ลูกผู้ชายที่ต้องปกป้องเพศที่อ่อนแอกว่า หรือเพราะเกิดความสงสาร

เห็นใจที่เด็กผู้หญิงซึ่งไม่รู้อีโหน่อีเหน่ต้องมาโชคร้ายพร้อมกับเขา ทำให้

การิมรีบรวบตัวเจ้าของร่างบางให้มาซุกกลางอกกำยำ ซึ่งเขาคิดว่าน่าจะ

คุ้มครองเธอได้ และใช้ทั้งตัวปกป้องเธอให้พ้นจากอันตรายที่กำลังจะ  

เกิดขึ้น แล้วตะโกนสั่งประโยคสุดท้ายเสียงเฉียบขาด 

“หักหลบเข้าข้างทาง ชนต้นไม้ไปเลย!”  

มาร์คหักพวงมาลัยเบนหัวรถเข้าข้างทางโดยฉับพลัน พยายาม

ประคองรถให้แล่นไปตามช่องว่างระหว่างต้นไม้ เพื่อให้การเสียดสีข้าง

ตัวรถช่วยชะลอความเร็วลง และหวังว่าจะหยุดรถได้อย่างนิ่มนวลที่สุด 

แต่แล้วต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งก็ขวางอยู่ข้างหน้า ไม่มีทางให้หลบเลี่ยงได้อีก

ต่อไป 

โครม!  

เกิดเสียงกระแทกดังสนั่นหวั่นไหว หลังจากที่ทุกอย่างนิ่งเงียบไป

ครู่หนึ่ง เจ้านายก็เงยหน้าขึ้นถามอย่างเป็นกังวล  

“มาร์ค นายโอเคใช่ไหม”  

พอได้ยินเสียงลูกน้องตอบว่าโอเค ชายหนุ่มก็ถอนหายใจโล่งอก 

ทว่าคนในวงแขนที่เขารวบตัวมานั่งกอดอยู่บนพื้นรถกลับนิ่งเงียบ  

“คุณ คุณ! ยายเปี๊ยกเอ๊ย ตื่นสิ!” 

ขอร้องละพระเจ้า ขออย่าให้เธอเป็นอะไรเลย 
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2  

กลิ่นทะเลโชยมาตามสายลมที่พัดมากระทบใบหน้า ทำให้

เส้นผมนุ่มพลิ้วไหวระแก้มเนียน สร้างความรำคาญเล็กๆ ให้เจ้าของ  

พวงแก้ม เปลือกตาซึ่งปิดสนิทในตอนแรกเริ ่มขยับยุกยิก หญิงสาว  

ยกหลังมือเรียวสวยขึ้นปาดแก้มตนเองแรงๆ มันคันยุบยิบราวกับมีใคร

จงใจแกล้งเอาตัวอะไรมาปล่อย 

เนรัญลืมตาขึ ้นช้าๆ มองดูรอบกาย เธออยู ่ในห้องสีฟ้าอ่อน  

สบายตา ทว่าคือที่ไหนกัน หญิงสาวลุกขึ้นนั่งกลางเตียงนุ่ม ทบทวน

เรื่องราวที่ผ่านมา แล้วก็นึกได้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่ไม่แน่ใจว่าผ่านมาสัก  

กี่นาทีหรือกี่ชั ่วโมงแล้ว ยามนี้เมื่อมองออกไปนอกหน้าต่างที่อยู่ตรง

หัวนอน หญิงสาวเห็นแสงสีส้มของดวงอาทิตย์ที่กำลังจะหายลับไปหลัง

เส้นขอบฟ้าซึ่งเห็นอยู่สุดปลายสายตา บอกว่าเป็นเวลาเย็นเอาการ 

“ทะเล!”  

เนรัญลุกพรวดจากเตียง เดินไปเกาะขอบหน้าต่างแล้วชะเง้อมอง

ออกไป พบหาดทรายสีเพลิงและน้ำทะเลสีคล้ายกันเพราะต้องแสง

อาทิตย์อัสดง ทอประกายงดงามอยู่เบื้องล่าง  

“ท่ีน่ีท่ีไหนกัน อย่าบอกนะว่าตาลุงน่ันพาฉันมากักขังไว้เพ่ือแลกตัว

กับยายจา” เธอพึมพำอย่างหวาดกลัว จากนั้นก็เดินไปแง้มประตูห้อง
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เบาๆ  

ดวงตากลมโตกวาดมองซ้ายขวา เมื่อไม่เห็นใครจึงย่องออกจาก

ห้องอย่างเงียบกริบ ตรงไปยังประตหูน้าท่ีเปิดท้ิงไว้กว้าง ทำให้ความคิดเดิม  

ที่ว่าจะโดนกักขังลดลงไปบ้าง เนรัญสาวเท้าออกมายืนตรงสนามหญ้า

หน้าบ้าน แล้วหันกลับไปมองตัวบ้านที่เธอเพิ่งเดินออกมา 

บ้านไม้หลังนั้นเป็นสีฟ้าอ่อนทั้งหลัง น่ารักจนเธอต้องเผยรอยยิ้ม

ชื่นชม เมื่อหันไปมองรั้วด้านซ้าย จึงเห็นว่าบ้านหลังนี้ตั้งอยู่บนเนินสูง 

เพราะเมื่อมองทะลุรั้วไม้ระแนงสีขาวสูงแค่เอวลงไปจะเห็นความเวิ้งว้าง 

เบื้องล่างมีเพียงน้ำทะเลเท่านั้น หญิงสาวเดินเข้าไปใกล้บริเวณนั้นอีก

เล็กน้อยแล้วชะเง้อมองลงไป เห็นคลื ่นซัดสาดปะทะโขดหินใหญ่ดู

สวยงาม ทว่าน่ากลัวในเวลาเดียวกัน เพราะถ้าไม่มีรั้วเล็กๆ กั้นไว้ มุมนี้

ก็ไม่ต่างอะไรกับหน้าผาเลย แค่คิดเล่นๆ ว่าถ้าวันหนึ่งมีใครตกลงไป  

ก็ใจหายวาบแล้ว ถึงไม่ตายก็คงเลี้ยงไม่โตเป็นแน่ 

“คิดได้ยังไงนะ มาปลูกบ้านอยู่บนที่สูงแบบนี้” หญิงสาวเปรยขึ้น

เบาๆ อีกครั้ง เมื่อมองสำรวจพื้นที่โดยรอบก็พอจะทำให้เธอคาดเดาจาก

ภูมิประเทศได้ว่า ที่คนแถบนี้มักปลูกบ้านสวยๆ กันตามเนินสูงก็เพราะ

พื้นที่ส่วนมากเป็นภูเขานี่เอง 

เธอมองไปทางด้านขวาของตัวบ้านแต่ไม่พบบ้านใกล้เรือนเคียง 

กลับเจอแต่ทุ่งดอกไม้ดอกเล็กๆ สีเหลือง ความงามของหมู่มวลดอกไม้

เบื้องหน้าใช่ว่าจะไม่ได้รับความสนใจจากหญิงสาว เธออยากให้ความ

สนใจมากกว่านี้อยู่หรอก ทว่ายามนี้เธอต้องการทราบว่าตัวเองถูกจับมา

ที่ไหน แล้วผู้ชายสองคนนั้นไปอยู่แห่งใดมากกว่า  

เนรัญเบือนสายตาจากของสวยๆ งามๆ เดินอ้อมไปทางด้านหลัง

ตัวบ้าน เธอเจอบันไดปูนเปลือย ซึ่งทอดยาวจากจุดนี้ลงไปสู่ผืนทราย

ละเอียดด้านล่าง หญิงสาวก้าวเท้าเปล่าเปลือยลงไปตามบันไดแต่ละขั้น

อย่างระมัดระวัง ราวกับกลัวว่าจะมีใครมาได้ยินเสียงฝีเท้าเล็กๆ ระหว่าง
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ที่เดินลงไปก็สอดส่ายสายตามองหาเจ้านายกับลูกน้องคู่นั้นตลอดเวลา 

รวมถึงคนอื่นๆ ที่จะสามารถบอกเธอได้ว่าตอนนี้เธออยู่ที่ไหน 

“แปลกไหมมาร์ค นายคิดดูสิ แม่หนูน้อยคนไทยนั่นรู้ได้ยังไงว่า

รถของพวกเราเบรกไม่ดี นายได้ยินตอนเธอตะโกนบอกใช่ไหมว่า  

สายเบรกถูกตัด”  

น้ำเสียงทุ้มห้วนของชายคนหนึ่งที่แว่วมาเข้าหูทำให้หญิงสาว  

ที่กำลังจะก้าวลงจากบันไดขั้นสุดท้ายชะงักฝีเท้ากึก แล้วหันไปมองตาม

เสียง เห็นการิมกับมาร์คยืนคุยกันอยู่ในศาลาทรงกลมสีแดงสดที่ตั้งอยู่

บนชายหาด ไม่ไกลจากบันไดที่เธอยืนอยู่มากนัก ชายหนุ่มทั้งสองกำลัง

ย่างอาหารทะเลบนเตาขนาดเล็ก แต่สีหน้าไม่ได้บ่งบอกว่าสุนทรีย์กับ

อาหารสักเท่าไร 

“แล้วก็เรื ่องเส้นทาง เหมือนเธอเห็นล่วงหน้าเลย ว่าไหมครับ  

คุณฌาน ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่จริงๆ จะมีนักท่องเที่ยวคนไหนกันที่ท่องจำ

ถนนทุกเส้นในกรีนนาได้หมด ว่าตรงไหนมีเนิน ตรงไหนมีแยก” 

“เราก็คิดคล้ายๆ กับนาย แต่เรื ่องแบบนี้จะเป็นไปได้ยังไงกัน 

เหนือธรรมชาติ” เจ้านายไหวไหล่ “ว่าแต่นายบอกให้คนของเราปิดเรื่อง

อุบัติเหตุวันนี้ ไม่ให้แพร่งพรายออกไปถึงหูคนอื่นเรียบร้อยแล้วใช่ไหม” 

“ครับ เรียบร้อย ผมโทร. ไปหาคนของเราที่เชื่อใจได้เท่านั้นครับ 

ตอนที่บอกให้พวกเขาเอารถมาเปลี่ยน กำชับอีกรอบแล้วด้วยครับว่า

เรื่องนี้แม้แต่ท่านประธานาธิบดีกับคุณปู่ของคุณก็ให้รู้ไม่ได้” คนสนิท

รายงานเสียงหนักแน่น “แต่คุณฌานครับ ถ้าเรื่องวันนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุ  

แต่เป็นการปองร้ายจริงๆ คนที่คุณสงสัยคนแรก คุณคิดว่าใคร” 

การิมนิ่งใช้ความคิดครู่หนึ่งแล้วเอ่ยออกมา  

“ไม่ใช่พ่อเราแน่นอน” 

“ก็แน่ละครับ ท่านประธานาธิบดีจะฆ่าลูกตัวเองเพื ่อสมบัติ  

ได้ยังไงกัน เลือดก็ต้องข้นกว่าน้ำอยู่แล้ว”  
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ประโยคนี้ทำให้คนที่แอบฟังอยู่ยกมือขึ้นมาปิดปากแน่น เธอไม่ได้

ตกใจว่าใครถูกปองร้ายถึงขั้นเอาชีวิต แต่ที่ตกใจมากเพราะรู้ว่าการิม  

เป็นใครต่างหาก 

นี ่ตาลุงหน้ายาวเป็นถึงบุตรชายประธานาธิบดีแห่งกรีนนา  

เลยหรือ มิน่าล่ะ เขาถึงลากเธอไปไหนมาไหนได้โดยที่ไม่เกรงกลัวใคร

เลย ที่สำคัญถ้าเขาโกรธกันกริช ที่ริอ่านไปแย่งจารินรัตน์ ผู้หญิงที่เขา

อยากจะแต่งงานด้วยขึ้นมาละก็ เชื่อได้เลยว่าอำนาจมากมายของเขาคง

ตามไปล้างผลาญตระกูลของเธอแบบข้ามประเทศแน่...หญิงสาวนึก

กังวลอยู่ในใจ 

เธอหมุนตัวช้าๆ ขยับขาสั ่นๆ หวังจะก้าวกลับขึ ้นไปข้างบน   

แต่เสียงทักที่ดังขึ้นจากข้างหลังก็ทำให้เธอแทบจะทรุดฮวบเป็นลมไปอีก

สักร้อยรอบ 

“ไหนๆ ก็แอบฟังตั้งนานแล้ว ทำไมไม่ฟังต่อล่ะครับ” 

เนรัญสูดลมหายใจเข้าลึกๆ ก่อนหันไปสะบัดเสียงเข้าสู้  

“เปล่าสักหน่อย ฉันไม่ได้ยิน ไม่ได้แอบฟังใครทั้งนั้นแหละ” 

“รู้สึกว่าโกหกไม่ค่อยเนียนนะแม่หนูน้อย”  

การิมย่างสามขุมมาหยุดตรงหน้า คว้าข้อมือเล็กข้างหนึ่งไว้ ใช้

นิ้วโป้งมือข้างที่ว่างเกลี่ยเบาๆ บนเรียวปากบาง สายตายังตรึงนิ่งอยู่ที่

ใบหน้าสวยที่ฉายแววหวาดหวั่นของเธอ  

“จูบของคุณวิเศษมากเลย ใช่จูบแรกหรือเปล่า” 

“ไอ้คนทุเรศ เฒ่าทารก!” หญิงสาวหน้าร้อนผ่าว เม้มปากแน่น 

ประสานสายตากับอีกฝ่ายได้แค่แวบเดียว แล้วก็ต้องรีบหันหน้าหลบ   

ผู้หญิงอย่างเนรัญดื้อรั้น ชอบเอาชนะทุกอย่าง แต่กลับต้องมาประหวั่น

เพราะดวงตาสีเทาที่มองทีไรก็ทำให้เธอใจหายวูบวาบได้ทุกที ไม่ใช่

เพราะหลงเสน่ห์ความหล่อของเขาแน่นอน แต่เพราะอะไรบางอย่างที่เธอ

ยังหาคำเรียกความรู้สึกให้ตัวเองไม่ได้ต่างหาก 
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หญิงสาวสะบัดตัวอย่างกระฟัดกระเฟียด หวังจะให้ตัวเองออก

ห่างจากคนที่ชอบรังแกเพศที่อ่อนแอกว่า แต่เพียงแค่เธอก้าวเท้าขึ้น

บันไดขั้นต่อมา ก็ต้องส่งเสียงร้องวี้ดว้ายด้วยความตกใจเมื่อการิมคว้า

เอวเธอเข้ามาใกล้ แล้วช้อนร่างบางลอยหวือขึ้นแนบอก 

“ผมย่างกุ้ง ย่างปลาไว้เผื ่อลูกหมาอย่างคุณด้วย” ชายหนุ่ม  

ยักคิ้วยียวนให้คนในวงแขน เนรัญจับแขนเสื้อยืดของเขาไว้แน่น ขณะที่

เท้าสองข้างเตะลมเต็มแรง โวยวายดิ้นรนจะลงให้ได้ 

“จะอุ้มฉันทำไมอีตาบ้า ปล่อยฉันลงเดี๋ยวนี้เลย” เธอปล่อยมือ

ข้างหนึ่งออกจากแขนเสื้อคนตัวใหญ่ แล้วเงื้อมือขึ้นหวังจะตบฉาดเข้าที่

แก้มขาวๆ ของเขาเป็นการสั ่งสอนที่ชอบรังแกผู ้หญิงอย่างเธอ แต่  

ชายหนุ่มไวกว่า เบือนหน้าหลบได้ทัน 

“ดูซิ ยิ่งทำท่าดุยิ่งเหมือนลูกหมา หัดเห่าให้เก่งก่อนเถอะหนูน้อย 

แล้วค่อยคิดจะกัดผม” เขาหันมายิ้มเยาะใส่หญิงสาวที่แววตาสั่นระริก

ด้วยความโกรธ “จะพาไปกินของอร่อยๆ ไม่หิวรึไง” 

“ฉันเดินเองได้ ไม่ต้องถึงขั้นอุ้มหรอกน่า”  

ถึงกระนั้นก็ไม่มีทีท่าว่าการิมจะยอมปล่อยให้เธอลงเดินเอง เขา

อุ้มหญิงสาวไปจนถึงศาลาสีแดง ที่ซึ่งมาร์คกำลังเบิกตามองมาที่เขาอยู่ 

การิมวางคนตัวเล็กลงบนม้าไม้ แล้วหย่อนตัวลงนั่งข้างๆ จ้องหน้า  

นวลเนียนพลางยิ้มมุมปากน้อยๆ  

“ก็แค่หวังดี กลัวให้เดินมาเองเดี๋ยวจะสำออย เป็นลมเป็นแล้ง  

ขึ้นมาอีก แค่วันนี้คุณก็เป็นลมไปสองยกละ” เขาส่ายหน้าราวกับระอา

เสียเต็มประดา 

หญิงสาวนั่งนิ ่งคิดตาม แปลกดีเหมือนกันที่คนไม่เคยเป็นลม  

มาก่อนอย่างเธอจะกลายเป็นสาวขี้โรคใจเสาะ แค่ภายในวันเดียวเธอ

กลับเป็นลมหน้ามืดไปแล้วถึงสองครั้งสองครา 

“ก็...ก็ฉันตกใจนี่นา เจอแต่เรื่องตื่นเต้นทั้งวัน ผู้หญิงบอบบางก็



34   พระพรหมเสี่ยงรัก

ต้องช็อกเป็นลมกันบ้างเป็นเรื่องธรรมดา ใครจะหนังหนาหน้าหนาอย่าง

คุณกันล่ะ ต่อให้รถคว่ำตาย คุณก็คงยังหัวเราะได้ในนรกละมั้ง” 

ชายหนุ่มถลึงตามองหน้าหญิงสาวราวกับจะกินเลือดกินเนื้อ แล้ว

กระตุกยิ้มมุมปาก กล่าวเสียงเย็นกับลูกน้องที่ยืนอยู่หน้าเตาย่างว่า 

“มาร์ค กุ้งสุกรึยัง เอามาให้เราหน่อยซิ สงสัยลูกหมาแถวนี้จะหิว

มาก เห่าบ๊อกๆ ใหญ่เลย” ชายหนุ่มพูด แต่ยังไม่ละสายตาจากแก้มขาว

อมชมพู ทำให้คนถูกเปรียบเป็นลูกหมาตัวน้อยตวัดหางตาใส่ 

“คำพูดดูถูกคนอื่นหยาบๆ แบบนี้ ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าเป็นถึง

ลูกชายประธานาธิบดี...” 

“นั่นไง ไหนเมื่อกี้ใครบอกไม่ได้แอบฟัง ไม่ได้ยินอะไรเลยไม่ใช่

เรอะ” เขาเลิกคิ้ว ขึ้นเสียงสูงตอนท้ายประโยคคำถาม พร้อมกันนั้นก็รับ

จานที่มีกุ้งตัวใหญ่มาจากมาร์คซึ่งเดินเอามายื่นให้แล้วรีบกลับไปยืน

ประจำตำแหน่งปิ้งย่างที่เดิม 

“ฉันไม่ได้แอบฟัง...อุ๊บ!”  

พออ้าปากจะแก้ตัว เสียงของเธอก็ผลุบกลับเข้าไปในลำคอ 

เพราะการิมยัดกุ้งทั้งตัวที่ยังไม่ได้แกะเปลือกแข็งๆ ใส่ปากเล็กๆ เนรัญ  

ดึงกุ้งออกจากปากเร็วๆ ปาใส่กลางตัวชายหนุ่มเต็มแรง ความโมโหที่ถูก

แกล้งทำให้นัยน์ตาสีดำตอนนี้ฉายประกายกล้าราวกับมีลูกไฟเล็กๆ ลอย

อยู่ 

“คุณอายุเท่าไหร่แล้ว ถึงได้ทำนิสัยแย่ๆ มาแกล้งผู้หญิงแบบนี้” 

เขาเหยียดยิ้มสะใจ  

“โชคดีแค่ไหนแล้วยายลูกหมา ที่ผมลดตัวลงไปป้อนข้าวป้อนน้ำ

ให้เนี่ย หรือว่าอยากให้ป้อนด้วยปาก ปกติผมไม่ได้ป้อนใครด้วยวิธีนี้

บ่อยนักหรอก แต่ถ้าคุณอยากได้ ผมก็โอเคนะ” 

คนโกรธเป็นฟืนเป็นไฟเม้มปากแน่น รู้ดีว่าเขาคงอยากแกล้งเธอ

เป็นการเอาคืนเรื่องที่โดนพี่ชายต่างสายเลือดของเธอแย่งผู้หญิงไปครอง 
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หญิงสาวลุกขึ้นยืนฮึดฮัด เท้าสะเอวประจันหน้ากับคนตัวใหญ่ที่นั ่ง  

ไขว่ห้างยิ้มกวนโทสะ 

“ถ้าโกรธที่ยายจาเลือกพี่ชายของฉัน คุณก็ไปลงกับเธอโน่นสิ   

ฉันไม่ใช่คนที่หักอกคุณสักหน่อย เพราะฉะนั้นคุณไม่มีสิทธิ์มากักขัง

หน่วงเหนี่ยว แล้วก็ทำกิริยาหยาบคายอย่างคนไร้การศึกษากับฉันแบบนี้

เด็ดขาด!” เธอตวาดเสียงเฉียบ 

ชายหนุ่มนั่งกระดิกเท้า เงยหน้ามองหญิงสาวปากกล้าที่ด่าเขา

ฉอดๆ อย่างไม่รู้สึกรู้สา การิมลดขาข้างที่ไขว่ห้างลง คว้าหมับเข้าที่เอว

คอดของอีกฝ่ายแล้วหมุนตัวเธอหันหลัง กระตุกรวดเดียวหญิงสาวร่าง

บางที่ไม่ทันได้ตั้งตัวก็ทรุดนั่งลงบนตักเขา สองแขนแกร่งรวบกอดร่างเธอ

ไว้แน่นจนแผ่นหลังสั่นๆ เบียดแนบกับแผงอกกำยำ 

“ว้าย! ปล่อย อย่ากอดฉันนะ อย่าแตะต้องตัวฉัน ปล่อย...” เธอ

ดิ้นขลุกขลักอยู่ในวงแขน ขนลุกซู่ 

“มากกว่ากอดก็ทำมาแล้ว ผมเคยจูบคุณ ยังจำได้ไหม หรือว่า

อยากมีรอบที่สอง”  

ข้อความที่กระซิบแผ่วเบาข้างหูเต็มไปด้วยคำข่มขู่ และดูเหมือน

จะได้ผล เพราะเนรัญนั่งตัวแข็งทื่อทันที เธออยากลุกขึ้นจากตักและออก

จากวงแขนร้อนๆ ของเขาเหลือเกิน แต่ก็ต้องยอมทนฟังคำขู่ ที่เจ้าตัว

กระซิบกระซาบใกล้พวงแก้มแดงก่ำต่อว่า  

“คนที่ผมเกลียดก็คือไอ้พี่ชายของคุณ เพราะฉะนั้นในฐานะที่คุณ

เป็นน้องสาวก็ต้องรับผิดชอบ หรือว่าอยากจะเห็นพ่ีชายตัวเองเดือดร้อน” 

ดวงตากลมโตมีแววสั ่นระริก รู ้สึกกลัวขึ ้นมาทันควัน เธอรัก  

กันกริช และแน่นอนว่าไม่อยากให้เขาเดือดร้อน  

“รับผิดชอบยังไง ฉันจะไปรับผิดชอบอะไรได้” 

“แค่คุณบอกว่าไม่อยากให้พี่ชายแต่งงานกับแจน แล้วก็พร้อมจะ

ร่วมมือกับผม”  
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เขากระชับกอดเธอแน่นขึ้น ทำเอาเนรัญแทบจะหายใจไม่ออก 

ราวกับว่ากอดนี้คือการใช้กำลังคาดคั้นเอาคำตอบกลายๆ โดยที่เธอ  

ไม่มีทางปฏิเสธได้เลย 

“แน่นอน ฉันมาที่นี่ก็เพราะจะตามพี่ชายกลับบ้าน ฉันไม่เคย

อยากมีพี ่สะใภ้อยู ่แล้วละ” น้ำเสียงที ่ตอบมาแม้จะสั ่นเกร็ง แต่ก็  

เต็มไปด้วยความมาดมั่นแท้จริงอย่างที่วาดหวังไว้ 

“ดี งั้นเราสองคนก็มาร่วมมือกัน คุณได้พี่ชายคืนไป ส่วนผมก็ได้

แต่งงานกับแจน”  

ชายหนุ่มพูด ขนาดยามโพล้เพล้แบบนี้ เขายังรู ้สึกได้เลยว่า  

ผิวแก้มที่ใกล้แค่ปลายจมูกใสเนียนละเอียดมาก กลิ่นน้ำหอมอ่อนๆ   

ของเธอทำให้หัวใจเขาเต้นแรงบ้างช้าบ้าง ประดุจว่านี่เป็นครั้งแรกที่ได้

สัมผัสร่างกายผู้หญิงก็ไม่ปาน การิมกลืนน้ำลายลงคออึกใหญ่ พูดต่อว่า 

“สองเดือน มีเวลาสองเดือนเท่านั้น ถ้าคุณทำให้พี่ชายของคุณ

ถอนหมั้นกับแจนได้ แล้วเธอยอมแต่งงานกับผม คุณจะได้รับอิสรภาพ” 

วันครบรอบวันคล้ายวันเกิดครบสามสิบปีของเขาที่จะมาถึง คือ

กำหนดวันแต่งงานของเขาเช่นกัน เนื่องจากทนความท้าทายจากมารดา-

เลี้ยง แม่ยอดทูนหัวของบิดาไม่ไหว ทั้งเขาและปู่จึงเผลอใช้อารมณ ์ 

เซ็นสัญญาบ้าๆ ฉบับน้ันไปเพ่ือรักษาศักด์ิศรีลกูผูช้ายในเวลาน้ันไว้ หลัง

จากที่ได้สติและใจเย็นลง ทั้งหมดก็ดูเหมือนจะสายเกินแก้เสียแล้ว ใน

สัญญานั้นระบุไว้ว่า ถ้าเขาสามารถแต่งงานภายในกำหนดและมีทายาท

สืบสกุลได้ภายในสองเดือน สัญญาทุกอย่างจะเป็นโมฆะ และทรัพย์

สมบัติทุกช้ินท่ีสร้างมาต้ังแต่รุ่นปูจ่ะตกเป็นของการิมแต่เพียงผูเ้ดียว 

โรสลีนาแม่เล้ียงคนสวยอยากให้ปู่ของการิมแบ่งสมบัติเป็นสามส่วน

อย่างยุติธรรม เพื่อที่ว่าหนึ่งในสามส่วนนั้นจะได้ตกเป็นของบุตรชาย

เพียงคนเดียวของหล่อนซ่ึงมีสิทธ์ิตามกฎหมาย เพราะเป็นเลือดเน้ือเช้ือไข

บิดาเดียวกันกับการิม และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของวงศ์ตระกูลเช่นกัน 
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ส่วนอีกสองส่วนที่เหลือก็ให้เป็นของการิมและบิดาของเขาไป แต่ชายวัย

แปดสิบผู้เป็นปู่ไม่ยอม เพราะเชื่อมาเสมอว่าบุตรชายของโรสลีนาไม่ได้มี

สายเลือดของตระกูลอารัณแม้แต่น้อย หล่อนแต่งงานเข้ามาเป็นสะใภ้

หลังจากที่มารดาของการิมเสียชีวิตไปได้เพียงปีเดียวเท่านั้น ทว่าคุณ

เปรม ฌอน บิดาของการิมกลับยืนยันว่าใช่ และสารภาพความรักลับๆ 

ที่มีมานานระหว่างตนเองกับโรสลีนาให้คนในครอบครัวรับรู้ 

ตอนนี้สมบัติทุกชิ้นยังคงอยู่ในอำนาจของคุณปู่วัยไม้ใกล้ฝั่ง และ

หวังไว้ว่าจะมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้หลานชายที่ชื ่อการิมเป็นผู้สืบทอด

ดูแล เนื่องจากคุณปู่ไม่ไว้ใจบุตรชายตนเอง เพราะรู้ว่า เปรม ฌอน 

หลงใหลได้ปลื้มและเชื่อฟังภรรยาคนใหม่มากเพียงใด ถ้าท่านยกสมบัติ

ให้ไปก็คงไม่วายถูกฝ่ายหญิงยึดอำนาจไว้ทั้งหมดเป็นแน่ 

“ก็ได้ ฉันจะทำ แต่ว่า...ที่ยอมร่วมมือกับคุณไม่ใช่เพราะทำเพื่อ

คุณหรอกนะ ฉันทำเพื่อตัวเอง” เนรัญรับข้อเสนอเสียงห้วนหลังจากที่  

นั่งคิดอยู่บนตักของชายหนุ่มไปพักหนึ่ง พลางพยายามแกะฝ่ามือใหญ่  

ที่กักตัวเธอไว้ “คราวนี้ปล่อยฉันได้หรือยัง จะกอดให้เนื้อฉันยุ่ยติดมือ

เลยรึไง” 

ชายหนุ่มหัวเราะในลำคอเมื่อเห็นอาการค้อนปะหลับปะเหลือก

ของหญิงสาว แล้วจึงตัดใจปล่อยร่างนิ่มๆ แต่ยังคงมองตามคนที่ผละ  

ออกไปยืนห่างราวกับรังเกียจเขาหนักหนา ในมุมเล็กๆ ของห้วงความคิด

บอกว่า เขากำลังเสียดายคนในอ้อมกอดเมื่อครู่อย่างไรชอบกล 

หญิงสาวเดินปรี่เข้าไปยืนใกล้ผู ้ชายอีกคนที่กำลังง่วนอยู่หน้า  

เตาย่าง และพยายามทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้กับภาพกอดรัดฟัดเหวี่ยงตรงหน้า

เมื่อนาทีก่อน 

“คุณมาร์คคะ รบกวนคุณไปส่งฉันที่โรงแรมหน่อยนะคะ”  

หญิงสาวอ้อนวอนเสียงอ่อนพลางช้อนตาขึ ้นวิงวอน มาร์ค  

มีสีหน้าลำบากใจขณะมองเธอปราดหนึ่ง แล้วหันมาสบตาผู้เป็นเจ้านาย 
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การิมลุกพรวดมาหยุดยืนข้างหลังหญิงสาวแล้วพูดเสียงเย็น  

“นับตั ้งแต่คุณรับปากว่าจะช่วยผม นั ่นก็หมายถึงคุณไม่มี

อิสรภาพอีกแล้ว ตราบใดที่ยังทำงานไม่สำเร็จ เราสองคนก็ต้องเห็นหน้า

กันทุกวัน” 

คนฟังสะดุ้งอ้าปากค้าง หันขวับไปมองใบหน้าคมคายที่ดูอย่างไร

ก็น่าหมั่นไส้มากกว่าจะหาความหล่อเจอ  

“ฉันจะอยู่กับคุณได้ยังไง ฉันไม่มีอะไรติดตัวมาสักอย่าง เสื้อผ้า

ของใช้ของฉันที่โรงแรมล่ะ จะทำยังไง...” 

ชายหนุ่มยกนิ้วชี้ขึ้นส่ายไปมา คล้ายจะบอกว่านั่นไม่ใช่ปัญหา  

“แค่บอกมาว่าคุณพักโรงแรมไหน ลูกน้องผมเขาจะจัดการ  

ทุกอย่างให้คุณเอง” 

 

เนรญัตอ้งจำใจนอนคา้งกบัผูช้ายแปลกหนา้ทีบ่า้นชายทะเล

ของเขา ตลอดทั้งคืนเธอแทบไม่กล้าข่มตาหลับให้สนิท แม้จะผล็อยหลับ

เป็นพักๆ แต่ก็พยายามเหลือเกินที่จะปลุกตัวเองให้รู้สึกตัวอยู่เสมอ กลัว  

สิ่งที่มองไม่เห็นสารพัด และที่กลัวที่สุดคือเจ้าของร่างสูงนั้น ถ้าเกิดการิม

บ้าบิ่นขึ ้นมาแล้วเข้ามาปลุกปล้ำเธอ มันไม่คุ ้มที่ต้องเสียสาวให้เขา  

เป็นแน่ เมื่อคืนก่อนเข้านอนเธอจึงแอบย่องไปค้นของในห้องเก็บของที่

เธอสังเกตเห็นตั้งแต่หัวค่ำ ได้อาวุธติดมือมาเป็นไม้เบสบอล และมันก็

กลายเป็นหมอนข้างที่เธอนอนกอดหลับๆ ตื่นๆ ทั้งคืน 

ก๊อกๆๆ  

เสียงเคาะประตูดังรัวติดกันยาว ตามมาด้วยเสียงเรียกห้วนห้าว  

“ตื่นรึยังคุณ สายแล้วนะ มัวแต่นอนตูดโด่งอยู่นั่นละ” ชายหนุ่ม

ตะโกน เงื้อมือขึ้นตั้งใจจะเคาะประตูห้องนอนอีกรอบ แต่ก็ต้องค้างมือไว้

ยามที่เจ้าของห้องเปิดประตูโผล่หน้าออกมา 

“ตื่นได้ชาติหนึ่งแล้วละค่ะ มีอะไรไม่ทราบ” 
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การิมกวาดตามองคนตัวเล็กตั้งแต่ศีรษะจดปลายเท้า เสื้อยืด  

ตัวใหญ่สีสดกับกางเกงขาสั้นกุดสีขาวเหมือนจะธรรมดา แต่กลับดูดี  

ตอนอยู่บนเนื้อตัวเจ้าหล่อน ชายหนุ่มนึกชมในใจแล้วเอ่ยขึ้นว่า 

“วันนี้ผมจะพาคุณไปตลาดปลา หาซื้อของสดมาทำอะไรกิน” 

“อ้าว! ฉันก็นึกว่าวันน้ีคุณจะพาเข้าเมือง ไปพบพ่ีชายฉันซะอีก” เธอ

ยกแขนขึ้นกอดอกแน่น แล้วเชิดหน้าพูดต่อ “คุณจะมัวเสียเวลาใจเย็น

อยู่ทำไม ไม่รีบเริ่มหาวิธีแย่งแฟนคืนสักที แล้วเมื่อไหร่เกมจะจบ” 

“เวลานี้ผมเป็นเจ้านายของคุณ เป็นคนออกคำสั่ง ผมอยากจะไป

ที่ไหน อยากจะทำอะไรเมื่อไหร่ มันก็ขึ้นอยู่กับผม” คนตัวสูงก้มหน้า  

ลงมาจนเสมอใบหน้าคนตัวเล็ก แล้วเค้นเสียงลอดไรฟัน “จะพาไป  

สูดอากาศ ไม่อยากไปหรือไง” 

สุดท้ายหญิงสาวก็ยอมจำนนอย่างเสียมิได้ เธอนั่งรถคันใหม่ซึ่ง

ไม่ทราบว่าพวกการิมได้มาจากที่ใด แต่รถคันนี้ไม่ใช่คันที่เกิดอุบัติเหตุ

เมื่อวานแน่นอน  

เมื่อนึกถึงเรื่องอุบัติเหตุเนรัญก็ใจหายวาบ...ทำไมเธอถึงเห็นภาพ

พวกนั้นได้นะ ไม่แปลกหรอกที่การิมกับมาร์คสงสัย เพราะตัวเธอเองก็งง

กับอาการวูบวาบและภาพล่วงหน้าพวกนั้นเช่นกัน 

เมื่อมาถึงตลาดปลาใกล้ชายทะเล การิมก็เดินนำเข้าไปโดยไม่ลืม

บังคับให้เนรัญเดินตามมาด้วย เขาให้ลูกน้องคนสนิทรออยู่ที ่รถยนต์ 

เพราะเรื่องเมื่อวานที่ยังสืบไม่ได้ว่าเป็นอุบัติเหตุหรือมีคนจงใจฆ่า ทำให้

เจ้านายและลูกน้องไม่อยากไว้วางใจใครอีก 

ตลาดปลายามเช้าดูวุ่นวาย บรรดาพ่อค้าแม่ค้าพากันนำอาหาร

ทะเลสดใหม่มาวางขายตามแผงกันกลาดเกลื่อน น้ำเฉอะแฉะบนพื้นกับ

กลิ่นเหม็นคาวจากกุ้ง หอย ปู ปลา ทำให้เนรัญเกิดอาการคลื่นไส้ขึ้นมา

ตงิดๆ เธอยกมือขึ้นปิดจมูก แต่สายตามองตามชายหนุ่มที่เดินนำดุ่มๆ 

อย่างไม่มีทีท่าว่าจะสะอิดสะเอียนแม้แต่น้อย มิหนำซ้ำเขายังยิ้มทักทาย
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พวกพ่อค้าแม่ค้าราวกับสนิทสนมรู้จักคนทั้งตลาดอีก 

“ไม่อยากเชื่อเลยว่าตานี่จะเป็นลูกประธานาธิบดี คนระดับนั้นมา

เดินติดดินแบบนี้ได้ด้วยเหรอ” หญิงสาวบ่นพึมพำแล้วแบะปากใส่  

แผ่นหลังกว้าง แต่แล้วก็สะดุ้งเฮือก เมื่อได้ยินเสียงตะคอกจากฝ่ายนั้น 

“มานี่ซิยายเปี๊ยก! จะกินอะไรก็มาดู ยืนบื้ออยู่ได้”  

หญิงสาวเดินกระแทกกระทั้นไปหาคนที่กำลังกวักมือเรียก เดินไป

หยุดยืนข้างร่างสูงโปร่งได้ไม่ถึงนาที ก็รู ้สึกเหมือนมีใครบางคนกำลัง  

เดินตรงมาทางนี้ เธอจึงเหลือบตามอง เป้าหมายของคนผู้นั้นดูเหมือนจะ

เป็นการิม 

“คุณหันไปมองขวามือคุณซิ คุณรู้จักผู้ชายคนที่กำลังเดินตรงมา

หรือเปล่า” เนรัญบอก  

การิมขมวดคิ ้วงง แต่ก็ปรายตามองตาม ปราดเดียวเท่านั ้น  

ชายหนุ่มก็รีบคว้าแขนเล็กๆ จูงให้อีกฝ่ายเดินไวๆ จนหญิงสาวรีบถาม

ด้วยความสงสัย 

“ใครกัน ทำไมต้องหนีด้วย” 

“คนของแม่เลี้ยงผมเอง น่าจะเป็นนักข่าว” เขาบอก พลางฉุด

แขนเธอให้ก้าวเร็วขึ้นอีก พาเดินเลาะไปทางริมทะเลบริเวณที่มีโขดหินสูง 

“ทำไมต้องหลบนักข่าวด้วยล่ะ” หญิงสาวกระซิบถาม ขณะที่  

ตัวเองถูกผลักเข้าไปในซอกหินพอดีตัว พร้อมกับการิมที่เข้ามายืนเบียด

อยู่ด้วย 

“ถ้าไม่หลบแล้วนักข่าวคนนั้นถ่ายรูปของผมกับคุณได้ พรุ่งนี้คงมี

ข่าวเรื่องการแต่งงานของผมประกอบภาพสวีตหวานอยู่บนหน้าหนังสือ-  

พิมพ์แน่ แม่เลี้ยงผมต้องการให้เป็นอย่างนั้น” 

“แล้วยังไง มันเป็นเรื่องน่าเสียหายจนถึงกับต้องพากันมาหลบ

แบบนี้เลยเหรอ” หญิงสาวลดเสียงถาม ระหว่างที่การิมเบียดกายเข้ามา

ยืนอยู่ข้างหน้า แนบชิดจนแทบไม่มีช่องว่างให้ขยับตัว “ถ้าบังเอิญฉัน
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โดนเข้าใจผิดเป็นข่าวกับคุณขึ้นมาจริงๆ คุณก็ไปแก้ข่าวได้นี่ บอกว่าฉัน

เป็นเพื่อนหรือใครก็ได้” 

“มันไม่ได้ง่ายอย่างที่คุณคิดหรอก แล้วก็ไม่ได้สำคัญว่าผู้หญิงที่

ตกเป็นข่าวกับผมคือใคร แม่เลี้ยงของผมแค่อยากทำให้ผมขายหน้า เธอ

ประกาศให้คนท้ังประเทศรูไ้ปคร้ังหน่ึงแล้วด้วยว่าจะมีงานแต่งงานของผม

เกิดขึ้น ยิ่งเห็นผมมาอยู่กับผู้หญิงก็เหมือนเป็นการยืนยันว่าข่าวเรื่องงาน

แต่งงานเป็นความจริง เพราะฉะนั้นถ้าเกิดงานแต่งล่มไม่มีเจ้าสาว   

คราวนี้คุณปู่ของผมคงโรคหัวใจกำเริบขั้นรุนแรง” เขาสาธยายยืดยาว 

โน้มใบหน้าคมคายลงไปใกล้ใบหน้าสะสวยอีกนิด “ช่วยกันหน่อยสิคุณ 

ถือว่ามันเป็นงานแรกของเราที่ร่วมมือกัน” 

เนรัญแทบจะหยุดหายใจ รู ้สึกถึงไอร้อนจากกายชายที ่สนิท  

ชิดใกล้มากขึ้น ยกมือเล็กๆ ขึ้นกั้นระหว่างหน้าอกของทั้งสอง หญิงสาว

แทบจะละลายเหมือนขี้ผึ้งถูกไฟลน เมื่อการิมดึงเธอเข้าไปกอด ให้เธอฝัง

ใบหน้าเข้าที่กลางอกเขา ขณะที่ตัวเองซุกหน้าลงบริเวณต้นคอขาวระหง

ของเธอ 

“จะ...จะทำอะไร” เธอถามเสียงสั่น พยายามผลักคนตัวใหญ่ออก

แต่ไม่มีเนื้อที่ให้ขยับตัวหนีไปได้เลย นอกจากว่าเขาจะยอมปล่อยเธอ

แล้วให้เดินออกไปจากซอกแคบๆ นี้เท่านั้น 

“ทำเหมือนคู่รักไง ขืนให้ผมชูคออยู่แบบนี้ ถ้าผู้ชายคนนั้นเดิน

ผ่านมาเห็น รับรองว่าเขาจำผมได้แน่” เขากระซิบบอกขณะเกยคางลง

บนไหล่เล็ก ทำให้หญิงสาวสัมผัสได้ถึงไรเคราสากๆ ที่ดูเหมือนจะไม่ได้

โกนมาสักสามวัน สร้างความสยิวชวนจั๊กจี้ให้ผิวอ่อนบางของเธอ 

“เอาหน้าออกไปนะ รู้ไหม คุณกำลังจะทำให้ฉันเป็นผื่น” 

การิมเงยหน้าข้ึนสบตากับดวงตาคูส่วยท่ีกำลังฉายแววกราดเกร้ียว 

ยิ้มมุมปากนิดหน่อยแล้วกระซิบยียวน  

“โอ้แม่เจ้า ผิวคุณมันบอบบางมากขนาดนั้นเลยหรือครับ”  
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ชายหนุ่มนึกสนุก อยากรู้ขึ้นมาว่าเธอจะเป็นผื่นคันอย่างที่ว่าไหม 

หน้าตาเขาสกปรกมากขนาดทำให้ผิวขาวๆ ของเจ้าหล่อนเกิดอาการแพ้

เลยหรืออย่างไร การิมกดไรเคราสากๆ คลอเคลียไปทั่วแก้มและต้นคอ

ของหญิงสาว คนตัวเล็กที่ไม่มีทางหนีจึงทำได้แค่ดิ้นเบี่ยงหน้าหลบไปมา 

ไม่นานต้นคอขาวก็แดงเป็นปื้น เธอรวบรวมแรงทั้งหมดผลักศีรษะเขา

ออกห่างทันที 

“หยุดนะ อีตาบ้า!”  

“โอ้! ผมเชื่อละ ผิวคุณแพ้ง่ายเหมือนก้นเด็กจริงๆ”  

การิมยอมรับว่าตกใจเหมือนกันที่เห็นผิวหญิงสาวไวต่อความรู้สึก

มากขนาดนี้ ดวงตาคมกวาดมองทั่วดวงหน้าอันหวาดหวั่นของเธอ แล้ว

สายตาก็ถูกตรึงไว้ที่ริมฝีปากเรียวบางสีชมพู เขาอยากลองสัมผัสอีกสัก

ครั้ง อยากจะรู้นักว่าจุมพิตเมื่อวานที่ให้ความรู้สึกพิเศษต่างกับหญิงอื่น 

มันเป็นตามนั้นจริงๆ หรือว่าเป็นแค่ความบังเอิญในคราวแรก 

เขาก้มหน้าลงจูบเร็วๆ บนกลีบปากนุ่มนิ่มทีหนึ่ง เพียงแค่นั้น  

ก็ทำให้หัวใจผู้ชายที่เคยผ่านประสบการณ์ตามวัยมานับครั ้งไม่ถ้วน  

เกิดอาการเย็บวบูวาบในบัดดล...เขาไม่ได้รักไม่ได้ชอบเจ้าหล่อนสักหน่อย 

แล้วทำไมถึง... 

เผียะ!  

เจ็บจังโว้ย...การิมยกมือขึ้นลูบแก้มที่โดนคนตัวเล็กตบฉาดเข้าให้

เต็มแรง ขณะที่หญิงสาวตวาดแหว ดวงตาลุกวาวด้วยความโกรธ 

“งานบ้าอะไรของคุณ หลอกจูบฉันใช่ไหม!”  

“เด็กบ้าเอ๊ย! ไม่ต้องกลัวผมจะพิศวาสคุณหรอกน่า นอนแก้ผ้า

ยังไม่รู้จะน่าดูหรือเปล่าเลย”  

คำปรามาสทำให้คนที่ตาโตอยู่แล้วลูกตาแทบทะลักออกจากเบ้า 

เธอกัดริมฝีปากแน่น...ถ้าไม่เห็นแก่สวัสดิภาพของพี่ชาย รับรองต้องมี

ตายกันไปข้างหนึ่งเดี๋ยวนี้เลย! 
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หญิงสาวผลักคนตัวโตออกห่างอีกครั้งหลังจากที่เขาปล่อยมือ

จากเธอไปกุมแก้มแดงๆ แทน เนรัญเดินปึงปังออกจากซอกหินตรงไปยัง

หาดทรายเม็ดละเอียด แล้วก็เอะใจ กวาดตามองหานักข่าวคนที่ว่า แต่

กลับไม่เห็นเงาของใครเลย  

หญิงสาวส่ายหน้าระอา...นี่เพิ่งจะรู้จักกันไม่กี่ชั่วโมงการิมก็มีเรื่อง

วุ่นวายเยอะแยะน่าปวดหัวขนาดนี้ ถ้าเรื่องที่เขาเล่าเป็นความจริง เธอก็

รู้สึกได้เลยว่าชีวิตคนรวยที่มีอำนาจมากไป บางทีก็ไม่ได้สุขกายสบายใจ

อย่างที่คนอื่นมองเห็น  

เนรัญยกนาฬิกาเรือนสวยบนข้อมือขึ้นดู บอกเวลาอีกหนึ่งนาที

เก้านาฬิกาตรง ระหว่างที่คิดจะเดินไปหามาร์คที่รถ สายลมที่พัดอ่อนๆ 

ริมทะเลก็พลันสงบนิ่ง เพียงแค่ไม่กี่วินาทีที่สายลมสงบ ราวกับโลกหยุด

การเคลื่อนไหว ตอนนั้นเองประกายไฟบางอย่างเหมือนสายฟ้าฟาดก็พุ่ง

ปราดเข้ามาในหัวสมอง เนรัญเบิกตากว้างหมุนตัวกลับอย่างรวดเร็ว 

แล้ววิ่งสุดกำลังกลับไปหาการิมที่เดินคลำแก้มป้อยๆ ตามหลังมา 

“คุณ หมอบลง!”  

เธอตะโกนบอกเขาสุดเสียง พร้อมกับกระโจนผลักคนตัวสูง  

ให้ล้มลง สองร่างกอดกันกลิ้งหลุนๆ ไปบนผืนทรายแล้วหยุดนิ่ง 

ฉึก!  

วัตถุปลายแหลมปักลงบนพื้นทรายเฉียดทั้งสองคนไปแค่นิดเดียว 

การิมหันไปมองสิ่งที่หวุดหวิดจะปักกลางศีรษะของเขาจังเบ้อเริ่ม ถ้า

เนรัญไม่เสี่ยงชีวิตเข้ามาช่วย 

“บ้าเอ๊ย! ใครกันวะมายิงธนูเล่นบนชายหาด มันน่าจับมาหักคอ

นักเชียว”  

เขาสบถ ใบหน้าขาวซีดเมื่อเสี้ยวนาทีก่อนเริ่มเปลี่ยนเป็นสีแดงจัด

ด้วยโทสะ แต่เมื่อหันกลับมามองคนที่นอนทับอยู่บนตัว ก็พบว่าเธอ  

หน้าซีดราวกับกระดาษขาว คราวนี้เนรัญไม่หมดสติไปเสียก่อน เธอ
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กล่าวเสียงสั่นทั้งที่ยังนอนนิ่งอยู่บนตัวเขาว่า  

“แน่ใจเหรอคะ ว่านี่เป็นการยิงธนูเล่นเฉยๆ” 

ท้ังสองขยับตัวลุกข้ึนน่ัง มองไปทางลกูธนซ่ึูงปักน่ิงอยูบ่นพ้ืนทราย

ใกล้ตัว กำลังส่งแรงและรวดเร็วเช่นนี้ แสดงว่าคนที่ยิงธนูดอกนี้มา  

คงไม่ได้มีฝีมือธรรมดาๆ เป็นแน่ 
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3  

“คณุรูใ้ชไ่หมวา่ใครทีค่ดิจะฆา่ผม ผมรูน้ะวา่คณุเหน็หนา้มนั!” 

การิมถามด้วยน้ำเสียงขู่กรรโชก พร้อมกับกระแทกลูกธนูซึ่งหัก

เป็นสองท่อนด้วยน้ำมือของเขาลงกลางโต๊ะอาหารดังโครมใหญ่ ตั้งแต่

น่ังรถกลับมาจากตลาดปลา ชายหนุ่มก็เค้นเอาความจากเนรัญราวกับว่า

เธอเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดกับมือสังหารรับจ้างพวกนั้น ทว่าคำตอบกลับเป็น

น้ำเสียงแข็งๆ ที่กล่าวย้ำประโยคเดิมๆ ว่า 

“ฉันบอกว่าไม่รู้ไง ฉันไม่เห็นหน้าใครทั้งนั้นแหละ” 

“ถ้าอย่างนั้นทำไมคุณรู้ว่าไอ้ลูกธนูบ้านี่มันพุ่งมาทางผม คุณรู้ว่า

มันมาจากทิศไหน คุณถึงตะโกนให้หลบ แถมยังวิ่งมาผลักผมได้ทัน 

แล้วทำไมจะไม่เห็นคนน้าวสายธนู หรือว่าคุณเป็นนางนกต่อ ร่วมมือ  

กับใคร บอกผมมา” การิมถามหน้าดำหน้าแดง ความโกรธบันดาลโทสะ

ให้อยากไปลากคอคนที่คิดร้ายมาสับเป็นชิ ้นๆ แต่ตอนนี้ทำได้เพียง

ระบายอารมณ์ด้วยการตบมือลงบนโต๊ะไม้ตัวใหญ่ตรงหน้าดังปัง 

เนรัญกับมาร์คสะดุ ้งโหยง มองคนตัวสูงที ่ย ืนขบกรามแน่น   

ตั้งแต่ทำงานกับการิมมา นี่เป็นครั้งแรกที่ลูกน้องคนสนิทเห็นเจ้านาย

โกรธเป็นฟืนเป็นไฟได้มากถึงเพียงนี้ 

“คุณฌานใจเย็นก่อนสิครับ คุณเน่ย์เธอบอกไม่เห็นก็คงไม่เห็น
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จริงๆ นั่นแหละ อีกอย่างถ้าเธอเป็นนกต่ออย่างที่คุณว่า ทำไมต้องยอม

เสี่ยงชีวิตไปช่วยคุณด้วยล่ะ”  

คำพูดของลูกน้องทำให้ผู ้เป็นนายนิ่งคิดตาม แต่ในความคิด  

วุ่นวายนั้นยังคงเต็มไปด้วยความกรุ่นโกรธ  

ทำไมเขาจึงถกูปองร้าย ใครกันท่ีจะมีความสุขและได้ผลประโยชน์

มากที่สุดถ้าเขาตายไปจริงๆ...การิมพยายามใช้ความคิด และคำตอบที่

ได้มาก็มีเพียงสตรีหมายเลขหนึ่งของกรีนนาเพียงคนเดียว...มารดาเลี้ยง

ของเขา 

“โรสลีนาจ้างเธอมาใช่ไหม ตอบความจริงมาเดี ๋ยวนี ้เลยนะ  

ยายเปี๊ยก” 

“ใครคือโรสลีนาที่คุณว่าฉันยังไม่รู้จักเลยด้วยซ้ำ เฮ้อ! ให้ตาย

เถอะ คุณมาร์คฉลาดมีเหตุผลน่าจะเป็นเจ้านายคุณซะมากกว่า ถ้าฉัน

รับจ้างใครมาจริงๆ คุณคงกลายเป็นศพไปตั้งนานแล้ว” เนรัญย้อนเสียง

สูง ลุกขึ้นยืนประสานสายตากร้าวกับแววตาเคร่งเครียดของอีกฝ่าย  

“ฉันไม่ใช่จำเลย เลิกไต่สวนได้แล้ว ฉันจะไปพักผ่อน เหนื่อย!”  

หญิงสาวกระชากเสียงใส่อีกครั้ง แล้วเดินกระแทกส้นเท้าแรงๆ 

คล้ายเด็กไม่ได้ดั่งใจออกไป สองหนุ่มมองตามร่างเล็กที่เดินปึงปังหาย

เข้าไปในห้องนอน จากนั้นลูกน้องก็เบนสายตาครุ่นคิดไปสบตาผู้เป็น

นาย แล้วเอ่ยอย่างคนที่ได้ตรึกตรองทุกอย่างแล้ว 

“คุณฌานคิดไหมครับว่าบางทีเด็กคนนั้นอาจมีความพิเศษอะไร

บางอย่างในตัวจริงๆ ก็ได้” 

“นอกจากปากเก่ง อวดดี เอาแต่ใจ นิสัยเสีย เราก็ไม่เห็นว่า  

ยายเด็กบ้านั่นจะมีความพิเศษอะไรตรงไหนเลย” การิมตอบ นั่งลงบน

เก้าอี้ตัวที่หญิงสาวเพิ่งลุกไป หารู้ไม่ว่าสิ่งที่เขาพูดออกมาเข้าตัวเองหมด

ทุกอย่าง 

“คุณอย่าใช้อารมณ์มองสิครับ เพราะมันจะทำให้คุณมองไม่เห็น 
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ลองนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานแล้วก็วันนี้ดีๆ ผมว่าถ้าคุณเน่ย์  

มองเห็นเหตุการณ์ล่วงหน้าได้จริงๆ มันก็เป็นผลดีต่อคุณมากเลย  

นะครับ” มาร์คพูดราวกับจะจูงใจ “ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าใครอยู่เบื้องหลัง 

บางทีอาจจะไม่ใช่คุณโรสลีนาก็ได้ อาจเป็นเรื่องความขัดแย้งทางธุรกิจ

ก็ได้ไม่ใช่หรือครับ” 

คนฟังขมวดค้ิวมุ่น เม้มริมฝีปากแน่นราวกับใช้ความคิดอย่างหนัก  

...อาจจะใช่อย่างที่คนสนิทบอกก็เป็นได้ ธุรกิจโรงแรมหรูที่แพงที่สุด  

ในประเทศและโปโลคลับซึ ่งเป็นของครอบครัวที ่เขาดูแลอยู่ รวมถึง  

ห้างสรรพสินค้าใหญ่ใจกลางเมืองกรีนนาที่ตอนนี้ตกไปอยู่ในการดูแล

ของน้องชายต่างมารดา ล้วนแล้วแต่มีคู่แข่งด้วยกันทั้งสิ้น ถ้าขาดเขาซึ่ง

เป็นตัวหลักสำคัญในการบริหารธุรกิจเกือบทุกอย่างในครอบครัวไป  

สักคน ธุรกิจเหล่านี้ต้องสั่นคลอนเป็นแน่ แต่กระนั้นทั้งหมดนี้ก็ไม่ได้

ทำให้การิมตัดสินใจเชื่อตามเสียทีเดียว 

“แล้วถ้าเป็นเรื่องธุรกิจจริงๆ ทำไมเราเพิ่งจะมาโดนตามฆ่าตอนนี้

ล่ะ เราทำงานมากี่ปีแล้ว ถ้าจะโดนโค่นล้มก็น่าจะโดนแต่แรก” 

“ก็เพราะอย่างนี้ไงครับ เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าความจริงเป็นยังไง 

เราถึงต้องมีคุณเน่ย์อยู่ข้างๆ ตลอด” ลูกน้องเสนอ ยิ้มจางๆ ที่มุมปาก

แล้วพูดต่อว่า “บางทีพรหมลิขิตอาจตั้งใจส่งเธอมาเพื่อเป็นตัวช่วย  

ของคุณก็ได้ นอกจากจะช่วยให้คุณสมหวังได้แต่งงานกับผู้หญิงที่คุณรัก

แล้ว เธออาจจะมาปกป้องชีวิตคุณด้วยนะครับ” 

 

ภาพผิวน้ำที่กระเพื่อมไหวอยู่เบื้องหน้าดูงดงามก็จริง แต่  

หาได้รับความสนใจจากคนที่ยืนกอดอกอยู่ในศาลาสีแดงไม่ เนรัญยืน

ทอดสายตาเหม่อลอย คิดทบทวนภาพและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตลอด

จนหมดสิ้น แต่ก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าสิ่งใดทำให้เธอมีอาการแปลก-

ประหลาดซึ่งไม่เคยเป็นมาก่อนเช่นนี้  
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เรื ่องที่รถของการิมถูกตัดสายเบรก ตอนแรกเธอคิดว่ามันเป็น

เพียงเรื่องบังเอิญ ทว่าเช้าเมื่อวาน เธอรู้สึกว่าตัวเองเห็นภาพล่วงหน้า

ราวกับมีใครมาเปิดสวิตช์ไฟในสมองก่อนที่เหตุการณ์จริงจะเกิดขึ้นเพียง

หนึ่งนาทีเท่านั้น และนั่นก็หมายความว่า...สิ่งที่เธอรู้และเห็นไม่ใช่ความ

บังเอิญ  

อุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับการิม...เธอรู้ก่อนล่วงหน้า! 

ลมมีทีท่าว่าจะพัดแรงขึ้น ท้องฟ้าสีสวยกำลังถูกกลุ่มเมฆครึ้ม

กลืนกิน แต่หญิงสาวไม่ได้มีแก่ใจมองบรรยากาศรอบกายมากนัก เธอ

ปิดเปลือกตาหนักอึ้งลงช้าๆ เอนหลังพิงเสาค้ำศาลา ราวกับขอเวลาอยู่

ในโลกส่วนตัวเพื่อใช้ความคิด หากแต่ยังไม่ทันมีความคิดใดๆ เข้ามา  

ในสมอง แถมความคลางแคลงใจยังไม่ทันสลาย เสียงทุ้มใหญ่ของ  

คนตัวสูงซึ่งมาตั้งแต่เมื่อไรก็ไม่ทราบได้ ก็ดังขึ้นทำลายภวังค์ของเธอ 

“น้ำหอมกลิ่นนี้หอมดีนะ”  

ชายหนุ่มก้มหน้าลงมาใกล้ซอกคอขาวเพื่อสูดกลิ่นหอมอ่อนๆ 

จากเรือนกายราวกับเธอเป็นดอกไม้ในสวน หญิงสาวสะดุ้งลืมตาโพลง

ด้วยความตกใจพร้อมกับหันหน้าหนี แล้วตวาดใส่ผู ้ชายไร้มารยาท  

ทันควัน 

“คุณนี่มัน...เสียมารยาทได้ตลอดเลยสิน่า” หญิงสาวว่าแล้วถอย

หนี แต่กลับถูกอีกฝ่ายผลักปลิวไปติดเสาต้นหนึ่ง เขายกมือทั้งสองข้าง

ขึ้นยันเสา กักตัวเธอไว้ตรงกลาง  

“คุณพร้อมจะไปพบพี่ชายของคุณแล้วหรือยัง” น้ำเสียงนั ้น  

เรียบเย็น บ่งบอกอารมณ์ว่าเขาคงใจเย็นลงมากแล้วกับเรื่องเมื่อวาน   

มิหนำซ้ำแววตาที่มองหญิงสาวยังพร่างพรายยียวน 

“ฉันพร้อมมาเกือบจะสี่สิบแปดชั่วโมงแล้ว คุณนั่นแหละ เมื่อไหร่

จะพาฉันไปพบพี่ตั้งสักที” 

“อืม...กระตือรือร้นดี สงสัยว่าคุณคงอยากทำงานชิ้นนี้ให้สำเร็จ
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เร็วๆ อย่างที่เคยพูดไว้จริงๆ สินะ” 

“ใช่ มากด้วย” เธอเชิดหน้าตอบเสียงกล้า “ว่าแต่คุณเถอะ   

จะรีรออะไรอีก” 

“ผมจะพาคุณไปวันนี้เลย...” เขาพูดแล้วเว้นช่วง ยามเห็นว่า

นัยน์ตาอีกฝ่ายกำลังเต้นระริกด้วยความดีใจ “แต่ว่า เรามีเรื่องต้องตกลง

กันก่อน...อย่างสันติ รับรองว่าผมจะไม่เอาเปรียบคุณ”  

หญิงสาวขมวดคิ้ว ส่งแววตาสงสัยมาให้พร้อมกับเสียงแสบแก้วหู 

“ตกลงเรื่องอะไรอีก ฉันไม่เห็นว่าเราจะมีเรื่องอะไรสำคัญเท่ากับ

การไปแยกพี่ชายฉันออกจากยายแจนของคุณ” 

“นั่นมันก็ใช่ แต่มันมีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน” เขายังคงพูดเสียง

เรียบ ประดุจว่ากำลังเจรจาแบบสันติอย่างที่บอก “ผมต้องการจ้างคุณ

เป็นเงาติดตามตัวผมทุกฝีก้าว คุณเองก็คงรู้ดีว่าทำไม อย่างที่บอก ผม

ไม่เอาเปรียบคุณแน่ จะจ่ายเงินให้อย่างงามจนคุณพอใจ” 

เธอตวัดตามองคนตัวสูงที่โน้มใบหน้าคมคายอยู่เหนือศีรษะ  

“ฉันไม่อยากได้เงินของคุณ แล้วก็ไม่อยากไปเป็นเงาของใคร คุณ

ไปจ้างคนอื่นเถอะไป๊” เนรัญย้อนกลับเสียงสูง ทว่าต้องรีบหลุบตาต่ำ

เพราะดวงตาสีเทาเข้มที่ฉายแววแข็งกร้าวดุดันคู่นั้น 

“อย่าให้ผมใช้วิธีรุนแรง ผมไม่อยากถูกมองว่าเป็นพวกชอบใช้

อำนาจ และผมไม่ต้องการคนอื่น เพราะคนพวกนั้นคงไม่มีความสามารถ

ในการเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผมได้เหมือนคุณ” เขาช้อนคางมนขึ้นแล้ว

บีบแก้มเธอเบาๆ น้ำเสียงยังข่มขู่น่ากลัวเช่นเดิม “แม่หนูน้อย คุณมีสิทธิ์

ที่จะปฏิเสธ แต่ไม่มีสิทธิ์ที่จะไม่ทำ!” 

เปรี้ยง!  

ฟ้าผ่าลงมาจากกลุ ่มเมฆทันทีที ่การิมข่มขวัญเนรัญจบ เดิม  

หญิงสาวก็เกรงกลัวชายหนุ่มเบื้องหน้าอยู่แล้ว พอได้ยินเสียงฟ้าร้อง

พร้อมกับเห็นแสงสีขาวยาวเป็นสาย เลยรีบผวาซุกหน้าเข้ากับแผ่นอก
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กว้างโดยอัตโนมัติ ร่างบางสั่นเทิ้ม รู้สึกตัวอีกทีก็ตอนที่มีสองแขนอุ่นๆ 

มาปลุกปลอบให้หายตกใจ  

“ปล่อย!”  

ชายหนุ่มไม่ได้ทำตาม มิหนำซ้ำยังกอดกระชับร่างเล็กจนหน้าอก

เบียดชิดกัน แล้วพูดเย้ยหยันอยู่ในที  

“เท่าที่เห็นมา คุณเป็นคนอวดเก่ง เหมือนจะไม่กลัวอะไรง่ายๆ 

แต่สุดท้ายผู้หญิงก็คือผู้หญิงอยู่วันยังค่ำ อ่อนแอแล้วก็ใจเสาะกว่าผู้ชาย

เยอะ” 

ริมฝีปากบางเผยอออกทำท่าจะกล่าวค้าน แต่เสียงฟ้าร้องครืน-

ครานทำให้เนรัญหดหัวตัวลีบเล็กลงกว่าเดิม เธอยอมท้ิงศักด์ิศรีความเป็น

คนปากเก่งซุกตัวเข้ากับแผ่นอกและอ้อมกอดของเขา ซึ่งพอจะทำให้เธอ

รู้สึกปลอดภัยขึ้นมาได้บ้าง ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่อ้อมกอดที่อบอุ่นที่สุดก็เถอะ 

ในเวลานั้นหัวใจหญิงสาวคร่ำครวญเรียกร้องหาชายเพียงคนเดียว นั่นก็

คือ...พี่ชายต่างสายเลือด 

‘พี่ตั้ง มารับเน่ย์หน่อย เน่ย์กลัว’ 

การิมก้มลงมองเรือนผมที ่ยาวเกินไหล่บอบบางไปเล็กน้อย 

อาการสั่นเทาไปทั่วร่างด้วยความกลัวทำให้ชายหนุ่มเผลอยิ้มอย่างเอ็นดู 

พร้อมกับหลับตาซึมซับความหอมหวานลึกล้ำของคนในอ้อมแขน  

อีกคราว... 

เชื ่อเถอะ ถ้าเขาไม่ได้มีใครอยู ่ในหัวใจอยู ่แล้ว เขาคงเผลอ

เคลิบเคลิ้มหลงใหลไปกับยายหนูน้อยคนนี้แน่ๆ 

 

“แม่ครับ คุ้มครองผมด้วยนะครับ”  

ชายหนุ่มค่อยๆ วางช่อดอกไม้เล็กๆ สีเหลืองซึ่งมัดรวมไว้ด้วย

หญ้าเส้นยาวลงหน้าป้ายหลุมศพ ภาพตรงหน้าสร้างความเศร้าสลดให้

คนที่ยืนดูอยู่จนน้ำตาคลอโดยไม่รู้ตัว 
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เนรัญค่อยๆ เดินออกมาจากบริเวณนั้นอย่างเงียบกริบ เธอเพิ่งรู้

ว่าภายในสวนดอกไม้สีเหลืองมีร่างร่างหนึ่งนอนสงบนิ่งอยู่ใต้พื้นดิน 

หญิงสาวเดินมาหยุดตรงหน้ามาร์ค ที่ยกกระเป๋าสัมภาระขึ้นรถเรียบร้อย

แล้วและยืนรออยู่ เขาคงอ่านสายตาเธอออกว่าต้องการอะไร  ชายหนุ่ม

จึงเล่าคร่าวๆ ให้หายสงสัย แม้เธอจะยังไม่ได้เอ่ยถามก็ตาม 

มาร์คเล่าให้หญิงสาวฟังเรื่องอุบัติเหตุที่ทำให้มารดาของการิม

ถึงแก่ชีวิต มันเป็นการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่และโด่งดังมากเมื่อสองปีก่อน 

สตรีหมายเลขหนึ่งขับรถตกเหวดับอนาถ และทุกคนก็สรุปว่ามันเป็นแค่

อุบัติเหตุ 

สองหนุ่มสาวคุยกันมาถึงช่วงหนึ่งก็สะดุ้ง เมื่อเสียงเข้มๆ ของคน

ที่กุมอำนาจความเป็นเจ้านายดังมาแต่ไกล 

“รอเรานานไหม โทษที มัวแต่คุยกับแม่อยู่” เจ้านายหนุ่มเดินมา

ตบบ่าคนสนิทอย่างเบามือ แล้วหันมาออกคำสั่งลูกจ้างสาวคนใหม่  

พ่วงด้วยตำแหน่งตัวประกันที่ยืนมองเขาตาปริบๆ “ขึ้นรถสิหนูน้อย   

ถ้าฝนฟ้าเป็นอย่างเมื่อวานอีก เดี๋ยวก็ไม่ได้เข้าเมืองกันพอดี” 

เนรัญเปิดประตูตอนหลังของรถก้าวขึ ้นไปนั่งตามคำสั่งอย่าง  

ไม่อิดออด พอคนตัวใหญ่เข้ามาน่ังเคียงข้าง และมาร์คเร่ิมพารถเคล่ือนตัว

ออกไป เธอก็หันมาถามเขา น้ำเสียงยังเจือความขุ่นใจอยู่นิดๆ 

“เมื่อไหร่คุณจะเลิกเรียกฉันว่าหนูน้อยสักที” 

“ก็เมื่อผมเห็นว่าคุณโตเต็มที่ และมีให้ดูมากพอ” เขาพูด พลาง

บุ้ยใบ้ไปยังบริเวณหน้าอกที่ซ่อนอยู่ใต้เสื้อยืดแฟชั่นเนื้อดีสีขาว ทำให้  

คนถูกเย้ารีบยกมือขึ้นบังส่วนนั้นจากสายตาโลมเลียมของอีกฝ่าย หญิง

สาวรีบเบี่ยงกายหลบเมื่อจู่ๆ เขาก็ยื่นมือมาตรงหน้า  

“ขอยืมมือถือของคุณหน่อย” 

“จะเอาไปทำไม” 

“เป็นนายจ้างก็ต้องมีเบอร์ลกูจ้างไว้สิครับ เผ่ือวันไหนคุณหลงทาง  
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หรือหนีเที่ยวผมจะได้ตามตัวถูก”  

เนรัญยอมยื่นโทรศัพท์มือถือของตัวเองให้เขาอย่างจำใจ พร้อม

ใส่รหัสผ่านให้เสร็จสรรพ เมื่อเห็นว่าฝ่ายนั้นพยายามส่งสายตาข่มขู่

กลายๆ 

“มือถือเป็นของส่วนตัว หวังว่าคุณคงอยากได้แค่เบอร์ของฉัน” 

ดูเหมือนชายหนุ่มจะทำเป็นหูทวนลม เพราะหลังจากที่บันทึก

เบอร์โทรศัพท์ของเธอลงในความจำเครื่องของตัวเองเรียบร้อย เขาก็พูด

ลอยๆ ขึ้นว่า  

“โอ้โฮ...รักกันจริงแฮะ พี่ชายคุณหล่อตรงไหนเนี่ยถามจริง คิ้ว  

ก็หนา ตาก็ดุ ผิวเข้มกว่ามาร์คอีก ดำอย่างกับพวกทำงานตรากตรำ” 

หญิงสาวตวัดสายตาเขียวปั้ดใส่ใบหน้าคมคายแสนยียวน แล้ว

คว้าโทรศัพท์ของตัวเองกลับ  

“คุณแอบดูรูปฉันทำไม เสียมารยาท” 

“รูปคู่กอดกันกลม ถ้าเอาไปให้ใครๆ ดู เขาคงไม่คิดว่าเป็นพี่น้อง

กันหรอกมั้งครับ จัดท่าหวานซะขนาดนั้นน่ะ บอกว่าเป็นมากกว่าแฟน

น่าจะมีคนเชื่ออยู่” เขาพูด รอยยิ้มเย้ยบริเวณมุมปากหายไปเพียงเสี้ยว

วินาที แล้วเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มกว้างราวกับนึกอะไรออก “ใช้มุกนี้ก็ไม่เลว

นะ ให้คุณไปเปิดตัวว่าเป็นแฟนกับไอ้ล่ำนี่ แจนก็น่าจะเชื่อ” 

เนรัญไม่ได้คัดค้านอะไร เธอรู ้ด ีว ่าเมื ่อถึงเวลานั ้นเธอมีว ิธ ี  

ออดอ้อนพี่ชายให้ใจอ่อนได้ไม่ยาก กันกริชรักและเอ็นดูเธอมาก เขาบอก

เสมอว่าเธอคือคนสำคัญที่สุด และหวังว่าความคิดของเขาจะยังไม่

เปลี่ยนแปลง 

หญิงสาวมองทิวทัศน์ข้างทางที่ไม่คุ ้นเคย ธรรมชาติที่นี ่ยังคง  

อุดมสมบูรณ์ มีตึกรามบ้านช่องสะอาดตาเป็นระเบียบอยู่ประปราย ไม่

หนาแน่นอึดอัด ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจ เพราะแถบนี้คงเป็นเขตชานเมือง 

และคิดว่าคงอีกหลายสิบกิโลเมตรกว่าจะเข้าสูตั่วเมืองของกรีนนา ขณะท่ี
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เนรัญเสมองสนใจธรรมชาติข้างทางเพราะไม่อยากสบสายตาคมเข้ม จู่ๆ 

หญิงสาวก็ฉุกคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ รีบหันมาถามคนตัวสูง 

“คุณจะให้ฉันไปพักที่ไหน” 

คนที่กอดอกพิงหลังในท่านั่งสบายชำเลืองมองเธอ แล้วตอบว่า 

“ก็ที่บ้านของผม ตึกขาว” 

“ตึกขาว!”  

เนรัญทวนคำด้วยน้ำเสียงตกใจ ถ้าจำไม่ผิดเธอเคยเห็นภาพข่าว

เกี่ยวกับบ้านของประธานาธิบดีคนปัจจุบันผ่านตามาบ้าง ตึกสีขาว  

สูงใหญ่ที่ตั้งตระหง่านกลางพื้นที่ขนาดหลายสิบไร่แบบที่คาดคะเนด้วย

สายตาเปล่าไม่ไหวไม่น่าเรียกว่าบ้านได้หรอก สมควรเรียกว่าปราสาท

มากกว่า  

“แล้ว...แล้วแม่เลี้ยงของคุณล่ะ ไหนคุณบอกว่ากลัวเธอจะทำให้

คุณเป็นข่าวไง แล้วอย่างนี้คุณพาฉันเข้าไปที่บ้านจะไม่เป็นข่าวใหญ่เลย  

รึไง” เธอละล่ำละลักถาม หน้าตาเหยเก 

ชายหนุ่มไม่ได้รู้สึกตกใจ แต่กลับหัวเราะเสียงเย็น  

“ก็ก่อนที่ผมจะเป็นข่าวโดยไม่รู้ตัว ผมก็จะพาคุณไปเปิดตัวกับ

ครอบครัวก่อนยังไงล่ะ” 

 

วินาทีแรกที่ เท้าสัมผัสพื้นดินภายในอาณาบริเวณของ  

คฤหาสน์สีขาว หัวใจของเนรัญก็เต้นระรัว เธอกลืนน้ำลายลงคอที่ไม่รู้ว่า

แห้งผากไปตั้งแต่ยามใด พลางกวาดตามองความงามเบื้องหน้า  

ตึกห้าชั้นตั้งตระหง่านอยู่กลางทุ่งหญ้าสีเขียว มีภูเขาสลับซับซ้อน

เป็นทิวแถวราวกับภาพสามมิติเป็นฉากหลัง ถ้าใกล้ภูเขามีทะเลสาบ  

ด้วยละก็ แน่นอนว่าที่นี่ไม่ต่างอะไรจากเทพนิยายเลย 

การิมยังไม่ได้พาหญิงสาวไปแนะนำหรือพบใครอย่างที่ควรจะเป็น 

เขากับมาร์คพาเธอเดินผ่านแม่บ้านที่แต่งตัวเหมือนกันตั้งแต่ศีรษะจดเท้า 
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และผู้ชายในชุดสูทสีเข้มสิบกว่าชีวิตซึ่งยืนเรียงแถว ก้มหน้าทำความ

เคารพ ตรงเข้าลิฟต์แก้วขึ้นไปยังชั้นสาม ระหว่างที่อยู่ในลิฟต์ ทายาท

เจ้าของบ้านก็บอกรายละเอียดทุกซอกทุกมุมของบ้านหลังน้ีให้ลกูจ้างสาว

ฟังพลางๆ  

ชั้นบนสุดเป็นของปู่ของเขาทั้งชั้น ท่านไม่ชอบให้ใครไปเที่ยวเล่น

ถ้าไม่มีความจำเป็นหรือเป็นเรื่องคอขาดบาดตาย ชั้นสี่เป็นของบิดากับ

มารดาเลี้ยง ถ้ามีแขกของบิดาหรือพวกคณะรัฐมนตรีมาประชุมสังสรรค์ 

ก็จะเชิญมาที่ชั้นสี่ซึ่งมีทุกอย่างพร้อมสรรพ แยกปีกซ้ายไว้สำหรับเป็น

พื้นที่ส่วนตัว และปีกขวาไว้สำหรับทำงานและใช้รับรองแขก ชั้นสามเป็น

ของการิม ส่วนชั้นสองเป็นของน้องชายต่างมารดา และแบ่งส่วนหนึ่งไว้

สำหรับรับแขกทั่วไป ส่วนล่างสุดเป็นห้องโถงใหญ่และห้องรับประทาน

อาหารใหญ่ ที่นานๆ ที เฉพาะวันพิเศษสุดจริงๆ ทุกคนในบ้านจึงจะมา

นั่งพร้อมหน้ากัน 

พอก้าวออกจากลิฟต์ชั้นสาม หญิงสาวก็เหยียบลงบนพรมขนนุ่ม

ที่ปูทั่วทั้งชั้น มีแม่บ้านสาวสองคนที่ดูเหมือนจะทำงานที่ชั้นนี้โดยเฉพาะ

ยืนโค้งตัวอย่างมีมารยาทให้เจ้านายและแขกที่มาใหม่ การิมบอกให้  

พวกหล่อนพาเนรัญไปที่ห้องนอนรับรองแขกส่วนตัว หญิงสาวใช้เวลา  

อยู่กับตัวเอง สำรวจของใช้ในกระเป๋าสัมภาระได้ไม่ถึงชั่วโมง การิมก็ให้

แม่บ้านมาตามเธอออกไปหาเพื่อล่ำลามาร์คที่ขอตัวกลับไปที่บ้าน จาก

นั้นเขาก็ให้เวลาเธออีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อกลับเข้าห้องไปอาบน้ำแต่งตัว และ

เตรียมใจไปพบครอบครัวของเขาอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาที่ห้องอาหาร

ใหญ่ชั้นล่างสุดในค่ำคืนนี้ 

ชายหนุ่มคลี่ยิ้มพอใจในตัวหญิงสาวร่างบางที่เดินเคียงข้างเขา

ออกมาจากลิฟต์แก้ว ชุดเดรสสั้นกระโปรงบานสีหวานน่ารักกับเรือนผม

ที ่เก็บรวบเรียบร้อย ทำให้เจ้าของแววตาคมกริบลอบมองครั ้งแล้ว  

ครั้งเล่า 
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“ชุดคุณสวยดีนะ” การิมเอ่ยชม ทำให้หญิงสาวช้อนตาขึ้นมอง

ราวกับไม่เชื่อหู ไม่มีทีท่าว่าจะปลาบปลื้มกับคำชมแต่น้อย 

“จะพบผู้ใหญ่ เราก็สมควรให้เกียรติไม่ใช่เหรอคะ ยิ่งไม่รู ้ว่า  

คนบ้านนี้เมืองนี้เขาเป็นยังไงแล้วด้วย ฉันก็ยิ่งต้องระวังเรื่องการวางตัว” 

หญิงสาวพูด นัยน์ตาดำสุกสกาวฉายแววตำหนิคนตัวสูง เธอมองเขา

แวบหนึ่งแล้วพูดลอยๆ ว่า “คนมีเงินเขาใส่ชุดนอนลงมากินอาหารเย็น

กับครอบครัว ดูสบายพิลึกนะคะ” 

คนถูกตำหนิไหวไหล่อย่างไม่ยี่หระ  

“ก็นี่มันบ้านของผม คนที่จะร่วมโต๊ะก็มีแต่ญาติพี่น้องของผม 

เพราะฉะนั้นถ้าผมอยากจะใส่ชั้นในตัวเดียวลงมาก็ย่อมทำได้” 

เนรัญหน้าชาเมื่อผู้ชายหน้าหนาส่งยิ้มให้นัยน์ตาแพรวพราว เธอ

แบะปากอย่างนึกหมั่นไส้ แล้วสะบัดหน้าเดินต่อราวกับไม่อยากใส่ใจ 

ทว่าใครสักคนสาวเท้ายาวๆ สวนมาพอดีโดยที่เธอไม่ทันระวัง หญิงสาว

จึงชนอีกฝ่ายเข้าให้เต็มแรง 

“อุ๊ย! ขอโทษค่ะ” หญิงสาวกล่าวขอโทษ แล้วช้อนสายตามอง

เจ้าของมืออุ่นๆ ที่ประคองเธอไว้ไม่ให้ล้ม 

ชายหนุ่มตรงหน้ามีนัยน์ตาสีเดียวกันกับตาของการิม หน้าตาก็

ละม้ายคล้ายคลึงกัน กระทั่งรูปร่างและส่วนสูงก็เกือบใกล้เคียงกัน แต่

ชายผู้นี ้ดูอ่อนโยนกว่าเป็นไหนๆ ดูได้จากสายตาที่ตรึงอยู่บนใบหน้า  

หญิงสาวและรอยย้ิมจางๆ ท่ีส่งมาให้อย่างสุภาพ ไม่ได้จาบจ้วงน่าเกลียด

แต่อย่างใด 

“คุณไม่เป็นไรใช่ไหมครับ”  

รูดี ้ น้องชายต่างมารดาของการิมถามด้วยน้ำเสียงเจือความ

ห่วงใย หลังจากที่ตกตะลึงกับสาวผิวขาวหน้าสวยไปชั่วขณะ แม้จะ  

ไม่อยากเสียมารยาท แต่ก็ไม่อาจห้ามสายตาไม่ให้มองสำรวจทั่วใบหน้า

นวลเนียนและผิวกายผุดผ่องของสาวเจ้าได้ มองเพียงปราดเดียวเขาก็
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รู้ตัวทันทีว่า พึงพอใจในความสวยสดใสของเธอเข้าแล้ว 

“คุณคงเป็นแขก...” 

“ใช่! เป็นแขกของเราเอง”  

การิม ซึ่งเหลือบมองสายตาหวานฉ่ำของน้องชายอยู่พักหนึ่ง เดิน

เข้ามาดึงตัวเธอออกจากมือของอีกฝ่ายที่กำลังประคองร่างนั้นไว้ แล้วดึง

เธอมาแนบกายตัวเองแทน  

“ไม่ใช่ผู้หญิงของนาย หวังว่าคงรู้กฎเกณฑ์มารยาท เราไม่ชอบ

ให้ใครมาใกล้ชิดทำตัวสนิทสนมกับคนของเรา” ชายหนุ่มพูดหน้าตา

ขึงขัง ประดุจว่าเขาเป็นตัวอะไรสักอย่างที่กำลังทำท่าหวงก้างชิ้นใหญ่ 

แล้วจึงตวัดตามองคนในวงแขน “คุณก็ด้วย ถ้าไม่จำเป็นอย่าเดินเล่น

เพ่นพ่านทั่วบ้าน จำไว้” 

คนที่อยู่ดีๆ ก็ถูกตำหนิขมวดคิ้วมุ่น...นี่เขาจะบ้าแล้วหรือไง เธอ  

ก็เพิ่งจะเดินมาพร้อมเขานี่ละ จะกล้าไปวิ่งเล่นเพ่นพ่านทั่วบ้านเหมือน

เด็กๆ ได้ยังไง 

เนรัญระบายลมหายใจอย่างระอา เริ่มจะเข้าใจความรู้สึกบิดา

มารดาขึ้นมาบ้าง เวลาที่บุตรสาวอย่างเธอชอบทำตัวตามใจไร้เหตุผล 

เธอหันไปมองชายหนุ่มหน้าตาสุภาพอีกครั้ง พบว่าเขายังไม่ละสายตา  

จากดวงหน้าของเธอ พอสบตากัน เขาก็ยิ้มละไมให ้ พร้อมกับก้มศีรษะ

ทักทายนุ่มนวลน่ามอง 

“ยินดีต้อนรับแขกของพี่ฌานครับ ผมเป็นน้องชาย ชื่อรูดี้”  

ประกายยิ้มในดวงตาบวกกับน้ำเสียงฟังดูเป็นมิตรยิ่งนัก เขามี

รัศมีเปล่งปลั่ง หล่อเหลาราวกับเจ้าชายผู้ครองปราสาทหลังนี้ก็ไม่ปาน 

เนรัญก้มศีรษะทักทายตามมารยาท  

“ยินดีที่ได้รู้จักค่ะคุณรูดี้ ฉันชื่อเนรัญ” 

“เน...ร่า...”  

รูดี้พยายามออกเสียงตาม ทว่าสำเนียงเพี้ยนๆ ของอีกฝ่ายทำให้
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เจ้าของชื่อยกมือป้องปากหัวเราะน้อยๆ อิริยาบถสดใสของเจ้าหล่อน

เรียกสายตาของสองพี่น้องให้จับจ้องอยู่ที่เธอ ทั้งคู่นิ่งไปชั่วขณะราวกับ

กำลังต้องมนตร์ 

“เรียกเน่ย์ก็แล้วกันค่ะ” 

การิมหลุดจากภวังค์ก่อนหลังจากที่เสียงหัวเราะของคนตัวเล็ก

เงียบลง ทว่าพอเหลือบมองน้องชายที่ยืนยิ้มค้าง นัยน์ตายังจับจ้องอยู่ที่

ใบหน้าเรียว ก็ทำให้คนหวงก้างต้องแสร้งกระแอมไอเรียกสติอีกฝ่าย 

“อะแฮ่ม!” เขากระตุกยิ้มมุมปาก ใช้สายตาถากถางอีกฝ่าย แล้ว

หันมากระเซ้าคนข้างกายว่า “ผมชื่อการิมครับ คุณไม่อยากรู้จักชื่อผม

บ้างเหรอ ไป ไปกินข้าวได้แล้ว ยืนยิ้มอยู่ได้”  

เขาเน้นเสียงเข้มท้ายประโยค รั้งเอวเธอให้เดินตาม แต่ปรายตา  

แข็งกร้าวมองน้องชายที่ยังคงมองตามหญิงสาวร่างบางอย่างไม่วางตา 

บรรยากาศบนโต๊ะอาหารของครอบครัวนี้ดูน่ากลัวราวกับนั่งอยู่

กลางสนามรบ สายตาผู้อาวุโสทุกคนที่มองมาเต็มไปด้วยคำถาม การิม

แนะนำปู่ของเขาที่นั ่งหน้าขรึมอยู่ตรงหัวโต๊ะให้เนรัญรู้จักเป็นคนแรก 

หญิงสาวหายใจไม่ท่ัวท้องนักตอนท่ีหันไปก้มศีรษะทักทาย ทว่าในแววตา  

ชายชรายังมีความโอบอ้อมอารีให้เห็นบ้าง ผิดกับบิดาและมารดาเลี้ยง

ของเขาที่นั่งจับจ้องเธอจากฝั่งตรงข้าม แม้มารดาเลี้ยงจะมีรอยยิ้ม แต่

เธอกลับรู้สึกว่าเป็นรอยยิ้มเสแสร้งจอมปลอม หญิงสาวเบนสายตาจาก

สตรีหมายเลขหนึ่งซึ ่งนั ่งหน้าเชิดคอตั้งไปยังใครอีกคนที่พอจะทำให้

เนรัญยิ้มออกมาได้บ้าง เธอรู้สึกว่ายังโชคดีที่ผู้ร่วมโต๊ะอาหารมื้อค่ำวันนี้

มีรูดี้อยู่ด้วย 

การิมกวาดตามองทุกคนบนโต๊ะ คราวนี้ถึงคราวแนะนำหญิงสาว

ที่นั่งอยู่ใกล้ตัวบ้าง 

“เด็กคนนี้เป็นน้องสาวเพื่อนผมเอง ชื่อเน่ย์ เธอตกงานก็เลยมา

หางานทำที่นี่ ผมเลยรับไว้ แล้วจะให้มาพักอยู่ที่บ้านเรา”  
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ชายหนุ่มร่ายทุกอย่างเสร็จสรรพโดยไม่มีใครค้านหรืออ้าปากถาม 

จะว่าทุกคนเกรงใจก็คงไม่ใช่ เหมือนไม่มีใครใส่ใจหรืออยากยุ่งกับเขา

เสียมากกว่า คนที่ยังไม่ได้รับสมอ้างหันไปมองชายหนุ่มที่พูดเองเออเอง

หน้าเหลอ ถึงกระนั้นหญิงสาวก็ไม่กล้าปริปากแย้งสิ่งใด เพราะเธอไม่ได้

เป็นคนวางแผนการทุกอย่าง แต่เป็นการิมที่จัดการทั้งหมด เนรัญนั่ง  

ก้มหน้าเม้มปากแน่นขณะฟังชายหนุ่มพูดต่อเสียงเข้ม 

“อ้อ ผมจะให้เธอพักชั้นสามกับผม แล้วก็หวังว่าคงไม่มีใครปล่อย

ข่าวในทางผิดๆ นะครับ เพราะถ้าผมเห็นว่าตัวเองเป็นข่าวกับเด็กคนนี้

วันไหน รับรองว่าคนที่ปล่อยข่าวอยู่ไม่เป็นสุขแน่” เขาพูด พลางจ้อง

เขม็งไปที่มารดาเลี้ยงวัยกลางคนแต่ยังสะสวย พร้อมกับกระตุกยิ้ม  

มุมปากอย่างมีเชิง “ถ้าผมพร้อม ผมจะเปิดตัวว่าที่เจ้าสาวด้วยตัวเอง 

ไม่ต้องการให้ผู้หวังดีเสนอหน้าเข้ามาช่วย” 

“เมื่อไหร่แกจะเลิกทำตัววางอำนาจ แสดงกิริยาก้าวร้าวกับผู้ใหญ่

สักที!” คุณเปรม ฌอน ผู้เป็นบิดาออกปากตำหนิบุตรชายโดยพลัน   

ยิ่งทำให้หญิงสาวแทบจะหยุดหายใจ 

ก่อนสงครามประสาทเล็กๆ จะปะทุกลางโต๊ะอาหาร ผู้อาวุโส

ที ่สุดในที ่นั ้นก็ช่วยทำให้สงบลงได้ คุณปู่ชักชวนหญิงสาวให้ลงมือ  

รับประทานอาหาร เพียงสิบห้านาทีทุกคนก็พร้อมใจกันอิ่ม เนรัญที่  

กินข้าวช้าเพราะฝืดคอ กลืนแทบไม่ลง จึงต้องรีบรวบช้อนอ่ิมตาม สมาชิก

ในบ้านหลังใหญ่ ซึ่งมีอาการเคร่งเครียดแปลกๆ กันแทบทุกคน ลุกเดิน

ออกจากห้องอาหารกลับไปยังชั้นของตนเองหมดแล้ว จะเหลือก็เพียงแต่

การิมและเนรัญเท่านั้น 

ชายหนุ่มโน้มตัวมากระซิบข้างหูเธอทันที เมื่อเห็นว่าไม่มีบุคคล

อื่นอยู่ด้วยแล้ว  

“คุณรู้สึกอะไรไหม” 

“รู้สึก” เธอตอบรวดเร็วแบบไม่ต้องคิด 
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“รู้สึกว่ายังไง” เขาถามรัวเร็วเช่นกัน อยากรู้ว่าเธอเห็นใครคนใด

คิดปองร้ายกับเขาอยู ่หรือไม่ ทว่าคำตอบของหญิงสาวทำให้การิม  

ถอนหายใจพรืด 

“รู้สึกอึดอัดมาก มื้ออาหารของพวกคุณต้องนั่งปั้นหน้าใส่กัน

อย่างนี้ทุกมื้อไหม” 

“โธ่เว้ย! ผมไม่ได้หมายถึงความรู้สึกแบบนี้ ผมอยากรู้ว่าคุณ

ได้ยินว่าในหัวสมองของพวกเขาคิดอะไรไหม แม่เลี้ยงของผมเธอคิด  

จะฆ่าผมอีกวันไหน” 

เนรัญพ่นลมออกจากปากอย่างละเหี่ยใจ  

“ฉันไม่ได้อ่านใจคนออกนะคุณ แล้วเรื่องที่ผ่านมามันอาจจะเป็น

แค่เหตุบังเอิญ ฉันไม่ได้มีความสามารถพิเศษอย่างที ่คุณคิดหรอก 

เปลี่ยนใจเลิกจ้างฉันได้หรือยัง” 
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4 

สามวันแล้วที่เนรัญต้องติดตามเจ้านายหน้ายาวไปที่ทำงาน  

ของเขา การไม่มีสิทธิ์ออกไปเดินเล่นตามลำพังทำให้แต่ละวันผ่านไป

อย่างน่าเบื่อ และเหนือสิ่งอื่นใด หัวใจเธอรบเร้าทุกค่ำคืนว่าอยากพบ

หน้ากันกริชเหลือเกิน  

ไม่รู ้ว่าป่านนี้พี ่ชายต่างสายเลือดจะเป็นอย่างไร แค่คิดว่าเขา

ตกหลุมรักแม่สาวตาคม เธอก็แทบคลั่งจนอยากกรีดร้องดังๆ ประชดคน

แถวนี้เสียให้เข็ด ทั้งที่คนที่สมควรร้อนใจน่าจะเป็นการิมมากกว่า เพราะ

เหลือเวลาอีกไม่ถึงสองเดือนเขาก็ต้องแต่งงานแล้ว แต่ตอนนี้ยังไม่มี

แม้แต่เจ้าสาวด้วยซ้ำ ทว่าชายหนุ่มกลับนั่งทำงานอย่างใจเย็น ไม่รู้สึก

ทุกข์ร้อนแต่อย่างใด 

เนรัญหันไปมองคนที่นั ่งก้มๆ เงยๆ อยู่ท่ามกลางกองเอกสาร 

หน้าตาเขาเป็นระเบียบสะอาดสะอ้านกว่าเมื่อหลายวันก่อนเยอะ เพราะ

เหลือเพียงไรเคราจางๆ บนใบหน้าขาวเท่านั ้น หญิงสาวระบาย  

ลมหายใจทางจมูก เบื่อหน่ายกับการนั่งอ่านหนังสือหรือเล่นเกมใน

โทรศัพท์มือถือเต็มแก่ เธอหันไปมองรอบห้องทำงานกว้างพลางคิดหา

อะไรทำเรื่อยเปื่อย ทันใดนั้นก็ฉุกคิดขึ้นมาได้ว่า เคยอ่านเจอในหนังสือ

ท่องเที่ยวฉบับหนึ่งเมื่อหลายเดือนก่อนว่า ประเทศนี้มีโรงแรมสวยหรู
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ราคาห้องละหลายแสนต่อคืน และถ้าจำไม่ผิด...เธอเชื่อว่าน่าจะเป็น

โรงแรมของการิมแห่งนี้ 

“คุณ ฉันขอออกไปเดินเล่นหน่อยได้ไหม ไปไม่ไกลหรอก” 

“ไม่ได้ เดี ๋ยวก็เที ่ยงแล้ว คุณต้องออกไปกินข้าวกับผม” คน  

ถือสิทธิ์เป็นนายจ้างเงยหน้าขึ้นตอบด้วยเสียงไร้น้ำใจ หญิงสาวจึงตวัด

ตามองใบหน้าคมคล้ามอย่างหัวเสีย กระชากเสียงใส่เพราะเก็บกดเกิน

ทน 

“แต่คุณให้ฉันมานั่งเฝ้าคุณแบบนี้สามวันแล้วนะ ฉันเบื่อ อึดอัด

จะตายอยู่แล้ว” เธอลุกจากโซฟาตัวยาวเดินไปเคาะโต๊ะทำงานให้คนที่

ทำหูทวนลมเงยหน้าขึ้นสบตา “ได้ยินที่ฉันพูดบ้างหรือเปล่า ไหนคุณ

อยากจะได้ยายจายายแจน แฟนคุณคืนนักไม่ใช่เหรอ ทำไมถึงยังนั่ง

ทำงานหน้าตาเฉยได้อีก แล้วจะจ้างฉันมาเพื่ออะไร มาเป็นยามนั่งเฝ้า

คุณแค่นี้น่ะเหรอ” 

“อย่ามาทำเสียงน่ารำคาญแถวนี้ได้ไหม” เขาเข่นเขี้ยว แล้วจึง

ยอมตามใจคนที่ทำหน้าง้ำอย่างเสียไม่ได้  

“โอเค จะไปเดินเล่นก็ไป แล้วกลับมาก่อนเที่ยงล่ะ ถ้ากลับมาช้า

นาทีเดียว ผมจะหัก...” เขาลากเสียงยาว แล้วยิ้มเจ้าเล่ห์ “คอคุณซะ!” 

เธอย่นจมูก สะบัดหน้าพรืด แล้วเดินจ้ำออกมาจากห้องทำงาน

ท่านประธานใหญ่โดยไว พอลงมาจากตึกส่วนสำนักงานได้ก็หันซ้าย  

หันขวา เนื่องจากความกว้างขวางหลายสิบไร่บวกกับความหรูหราโอ่อ่า

ของตึกแต่ละหลังภายในโรงแรม ทำให้เนรัญตัดสินใจไม่ถูกว่าจะเลือกไป

ทางใดก่อนดี  

ดูเหมือนว่าความบังเอิญมักจะไม่เข้าใครออกใคร เพราะขณะที่

ร่างบางกำลังยืนช่ืนชมความแปลกของตึกหลังหน่ึง สายตาก็สะดุดเข้ากับ

ร่างสูงใหญ่ของชายเจ้าของใบหน้าคมเข้มผิวสีแทน แทบไม่ต้องใช้เวลา

พิจารณา คนที่เชื่อมั่นในสายตาของตนเองก็รีบเดินแกมวิ่งตรงเข้าไปหา
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ฝ่ายนั้น แต่เท้าเล็กๆ กลับต้องชะงักกึกอย่างรวดเร็วจนแทบล้ม กระบอก

ตาร้อนผ่าวขึ้นในบัดดล ยามเห็นหญิงสาวหุ่นสะโอดสะองนางหนึ่งซึ่ง

อำพรางใบหน้าด้วยแว่นกันแดดสีชาและหมวกปีกกว้างเดินมาเกี่ยวแขน

อีกฝ่ายดึงเข้าไปกอดแน่นราวกับสนิทกันมาเป็นชาติ แล้วควงกันหาย

เข้าไปในตึกสูงตระหง่านเบื้องหน้า 

“พี่ตั ้งพายายแจนเข้าโรงแรม” แม้จะไม่เห็นหน้าหญิงคนนั้น

ชัดเจน แต่เมื่อกันกริชมาที่ประเทศนี้เพราะเรื ่องคู่หมั้นสาว แล้วเขา  

จะควงใครอื่นได้ถ้าไม่ใช่หล่อน 

เนรัญยืนน้ำตาซึม มือสั่นไปหมด ความเสียใจระคนเกรี้ยวโกรธ

คุกรุ่น เกลียดผู้หญิงที่มาแย่งชายที่เธอรักที่สุดไปครอบครอง มิหนำซ้ำ

หล่อนยังช่วงชิงรอยยิ้มนุ่มนวลของเขาไปด้วย เป็นรอยยิ้มที่เขาไม่เคย

มอบให้หญิงอื่นใดตั้งแต่เล็กจนโตนอกจากเธอคนเดียว แต่วันนี้พี่ชาย

ของเธอกำลังมีความรัก เขารักผู้หญิงคนอื่นที่ไม่ใช่เธอ 

ขอบตาเธอรื้นขณะยืนเฝ้ารอคนที่จะกลับลงมาอยู่หน้าตึก ไม่มี

เรี่ยวแรงแม้แต่จะขยับกายไปไหนได้ไกล หัวใจกระสับกระส่ายร้อนรุ่ม 

ทว่าผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงก็ยังไม่เห็นชายหญิงคู่นั้นลงมาสักที เนรัญ

ปาดน้ำตาที่ไหลรินอาบแก้ม ทันใดนั้นมือมือหนึ่งที่ตบลงมาบนไหล่  

ก็ทำให้หญิงสาวเบิกตากว้าง สะดุ้งสุดตัว 

“มายืนทำอะไรตรงนี้ ปล่อยให้ผมรอตั้งนาน”  

เสียงห้าวต่ำที่คุ้นเคยตลอดหลายวันมานี้ทำให้หญิงสาวรีบเช็ด

น้ำตาโดยเร็ว แต่ท่าทางลุกลี้ลุกลนมีพิรุธไม่อาจรอดพ้นสายตาคมกริบ

ของอีกฝ่าย การิมเชยคางให้เธอหันมาหาเขา แล้วขมวดคิ้วด้วยความ

ฉงน 

“บอกว่าขอมาเดินเล่น แต่กลับมายืนหน้าแดงตาแดง” เขามอง

ไปทางตึกหลังนั้นแวบหนึ่ง แล้วหันมาสบตาคาดคั้นคนตัวเล็กต่อ “มา

ยืนร้องไห้รอใคร อย่าบอกนะว่าคุณหลงทาง ลมแรงฝุ่นกระแทกเข้าตา 
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ข้อนี้คงไม่ต้องเอามาอ้าง” 

เธอเม้มริมฝีปากแน่นเพื่อข่มไม่ให้มันสั่นระริก มีเพียงสายตา

หวาดหวั่นเท่านั้นที่ไม่รู้จะปิดอย่างไร เวลานั้นเนรัญลังเลว่าควรจะบอก

การิมดีไหม ถึงแม้ที่นี่จะไม่ใช่โรงแรมม่านรูดก็เถอะ แต่ชายหญิงหาย

เข้าไปด้วยกันนานสองนาน ถ้าไม่ใช่เพราะเรื ่องแบบนั ้นแล้วคิดว่า  

พวกเขาจะเข้าไปทำอะไรกันได้อีก อีกอย่างจารินรัตน์ก็เป็นผู้หญิงที่เขา

หมายมั่นปั้นมือจะแต่งงานด้วย ถ้ารู้ว่าตัวเองเสียหล่อนให้พี่ชายของเธอ

ไปเรียบร้อยแล้ว เขาต้องโกรธจัดจนระเบิดประตูทุกบานทุกห้องของ

โรงแรมเป็นแน่ 

“คุณรอใครอยู่ใช่ไหม ถามก็ตอบมาสิ ยายเปี๊ยก” คนถามชักฉุน

ที่คู่สนทนากลับเป็นบ้าใบ้ ยืนก้มหน้าข่มเสียงสะอื้นในลำคอ “ดี ถ้า  

ไม่ตอบก็ไปกินข้าว คุณยังไม่เคยเจอเวลาผมโมโหหิว รับรองเลยว่า  

ถ้าได้เจอสักครั้ง คุณจะไม่กล้าให้ผมรอนานอีกแน่” 

“มะ...ไม่ไป ฉัน...คือฉันรอ...”  

เธอพูดตะกุกตะกัก ไม่อยากไปจากตรงนี้ แต่ถ้าไม่บอกเหตุผล

เขาก็ต้องว่าเธอเล่นแง่ เนรัญนิ่งไปอีกอึดใจหนึ่ง แล้วจึงตัดสินใจเปิด

ปาก  

“ฉันเห็นพี่ตั ้ง เอ่อ...พี ่ชายของฉันเข้าไปกับ...ผู ้หญิงของคุณ  

ในตึกนี้” 

“ใคร คุณหมายถึงใคร!” เขาถามหน้าตื่น “แจนเหรอ แจนหาย

เข้าไปกับไอ้ล่ำนั่นเหรอ” 

เธอพยักหน้าหงึกๆ ตอบเสียงสั่น น้ำตาไหลพราก  

“ใช่ นานแล้วด้วย” 

“ไม่จริงหรอก ผู้หญิงอย่างแจนไว้เนื ้อไว้ตัวจะตายไป แค่ผม  

ชวนไปกินข้าวด้วยเธอยังบ่ายเบี่ยง แล้วมีเหรอจะมาโรงแรมกับผู้ชาย

สองต่อสอง” 
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“แต่เขาเป็นคู ่หมั ้นกัน อีกไม่นานก็แต่งงาน ยังไงก็ไม่มีอะไร  

เสียหายอยู่แล้ว” หญิงสาวเอ่ยเสียงสั่น น้ำตาพรั่งพรูเป็นสาย  

การิมขบกราม กำหมัดแน่น เสียงสะอื้นจากคนตัวเล็กสร้างความ

รำคาญและความงวยงงให้เขาในเวลาเดียวกัน เขาตวาดถามเสียงกร้าว 

“แล้วเป็นบ้าอะไรของคุณ! พี่ชายขึ้นห้องกับผู้หญิงร้องไห้จะเป็น

จะตาย คนที่สมควรร้องไห้คือผมนี่” เขาตบหน้าอกตัวเองแรงๆ อารมณ์

เดือดดาลพลุ่งพล่าน “ไอ้พี ่ชายของคุณมันหยามผมมากเกินไปละ 

อยากรู้นักว่าถ้าผมพาคุณเข้าโรงแรมบ้างมันจะรู้สึกยังไง” 

คนที่กำลังฟูมฟายน้ำหูน้ำตาไหลอ้าปากค้าง กลืนเสียงสะอื้น

ลงคอ 

“คุณพูดเรื่องบ้าอะไร ไม่นะ” 

“ไหนๆ ผมก็ไม่มีทางได้แจนคืนมาแล้ว ที่เหลือก็สะสางความ

เจ็บใจไงเล่า” ชายหนุ่มเข่นเขี้ยวเคี้ยวฟัน แล้วฉุดกระชากร่างบางไป

อย่างรวดเร็ว 

มาร์คที่ยืนมองอยู่ไกลๆ รีบวิ่งเข้ามาหวังจะห้ามศึก แต่หมดสิทธิ์

ตั ้งแต่ยังไม่ทันได้ขยับริมฝีปาก เมื ่อเจ้านายยกมือข้างหนึ่งขึ ้นห้าม   

ขณะที่มืออีกข้างรวบข้อมือเล็กๆ สองข้างของหญิงสาวเอาไว้แน่น  

“เอารีโมตรถมา เราจะขับเอง” 

“คุณฌานจะไปไหนครับ” คนสนิทถามรัวเร็ว เหลือบมองสายตา

ละห้อยวิงวอนขอความช่วยเหลือของหญิงสาวด้วยความสงสาร 

“นายไม่ต้องรู้ เราจะไปกับยายเด็กนี่สองคน” เขาออกคำสั่งเสียง

เข้ม ไม่มีลูกน้องคนไหนกล้ามาขวางทาง พอคว้ารีโมตจากมาร์คได้  

ก็ลากคนตัวเล็กให้เดินตาม ไม่แม้แต่จะสนใจอาการขัดขืนดิ้นรนของเธอ 

“คุณ...คุณ ปล่อยฉัน ปล่อยฉันก่อน” เธอตะโกนไปหอบไป   

สาวเท้าตามเขาแทบไม่ทัน “ฟังฉันก่อน บางทีฉันอาจจะตาฝาด ตาฝาด

แน่ๆ”  
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หญิงสาวละล่ำละลักพยายามเอาตัวรอด ทั้งที่เธอมั่นใจว่าจำ  

กันกริชได้ดี แต่เวลานี้เธอน่าจะทำเป็นไม่รู้ไม่เห็น ไม่อย่างนั้นอาจต้อง  

ตกไปเป็นผู้หญิงของเขาโดยไม่สมยอมแน่ 

ชายหนุ่มชะงักเท้า หันขวับมามองใบหน้าซีดขาวของตัวประกัน 

แล้วตวาดเสียงดังลั่น  

“คุณร้องไห้จะเป็นจะตาย แถมยังทำให้ผมฉุนขาด สุดท้ายกลับ

บอกว่าตาฝาดอย่างนั้นเหรอ” 

“ฉะ...ฉัน...จะไปถามพี่ตั้งให้เอง พรุ่งนี้...พรุ่งนี้คุณพาไปพบพี่ชาย

ฉันเลยสิ ฉันจะถามกับปากเอง แล้วจะพูดเรื ่องของคุณกับยายแจน

ด้วย” 

“งั้นก็ดี ถือโอกาสฝากของเล็กๆ น้อยๆ ไปกับตัวคุณด้วยเลย 

บางทีถ้าเห็นน้องสาวมีร่องรอยแปลกๆ เต็มตัว ไอ้พี่ชายของคุณอาจจะ

ยอมถอนหมั้นง่ายๆ หน่อย”  

เขาขู ่เสียงเครียดขณะผลักสาวน้อยร่างบางเข้าไปนั ่งในที ่นั ่ง  

ตอนหน้าของรถยนต์ เอื้อมมือคาดเข็มขัดนิรภัยให้ ปิดประตูแล้วรีบวิ่ง

อ้อมไปอีกฝั่ง เข้าไปนั่งหลังพวงมาลัยอย่างรวดเร็ว เมื่อสตาร์ตรถได้ก็

เหยียบคันเร่งพารถหรูแล่นฉิวออกสู่ถนนใหญ่ ขับเลี่ยงออกนอกตัวเมือง

ทันที 

รถที่แล่นทะยานตามแรงโทสะเริ่มลดความเร็วลง ตึกรามบ้านช่อง

บางตาลงทุกขณะ ขณะที ่ต้นไม้ใบหญ้าเขียวขจีเพิ ่มขึ ้น ทว่าแรง  

โกรธกรุ่นของการิมยังคงไม่จางหาย เขาชำเลืองมองคนที่นั่งสะอื้นตัวสั่น

อยู่บนที่นั่งข้างๆ อยากเห็นใจเจ้าหล่อน แต่ก็เบนสายตามองเส้นทาง  

ข้างหน้า พยายามข่มความใจอ่อนไว้ แต่เสียงร้องไห้กระซิกๆ ของเนรัญ

ก็น่ารำคาญเสียจนทำให้ชายหนุ่มที่ฝืนข่มอารมณ์ร้อนมาตลอดทาง  

สุดจะทน หันมาตะคอกเสียงกร้าว  

“เอ้า! ร้องเข้าไป ร้องเข้าไป ถามทีเถอะ ไอ้ที่ร้องไห้เนี่ยเพราะ
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กลัวจะโดนผมปล้ำหรือเสียใจที่ไอ้ล่ำมันมีเมีย อย่าบอกนะว่าหลงรัก  

พี่ชายตัวเอง”  

ครั้นเหลือบมองคนที่แสดงบทเจ้าน้ำตา ชายหนุ่มก็เห็นดวงตา

แดงก่ำฉ่ำน้ำคู่นั้นลุกวาว หญิงสาวตวัดสายตามามองหน้าเขา แต่ไม่ได้

โต้ตอบอะไร เขาจึงพูดต่ออย่างเยาะหยัน  

“เจริญละ สายเลือดเดียวกัน ลูกออกมาก็เป็นเอ๋อสิคุณ” 

“ฉันกับพี่ตั้งเราไม่ใช่พี่น้องกันจริงๆ สักหน่อย เราไม่มีสายเลือด

เดียวกันแม้แต่หยดเดียว” คราวนี้เธอโต้กลับอย่างเร็วไว ปาดน้ำตาลวกๆ 

แล้วจ้องเสี้ยวหน้าคมคล้ามเขม็ง “เพราะฉะนั้นฉันจะรักพี่ตั้งมากกว่า  

พี่ชายมันก็ไม่ผิด” 

เขาหัวเราะขบขันแล้วเหยียดยิ้ม ทว่านัยน์ตาไม่ยิ้มตาม  

“อ้อ...มิน่า ถ้าอย่างนั้นตอนนี้คุณก็กำลังอกหัก แล้วต่อให้ผมทำ

อะไรคุณ ไอ้ล่ำนั่นก็อาจจะไม่ได้ยินดียินร้ายเลยสักนิดก็ได้” 

“ไม่จริง! พี ่ตั ้งรักฉัน รักมากด้วย ถ้าคุณแตะต้องฉันแม้แต่  

ปลายก้อย เขาต้องฆ่าคุณแน่” เธอโต้กลับอย่างไม่ยอมแพ้ 

“ยอมรับความจริงเถอะคุณ ไอ้หมอนั่นป่านนี้ถึงสวรรค์ชั้นไหน

แล้ว ไม่มีเวลามาสนใจเด็กน้อยอย่างคุณหรอก” 

“คุณน่ะสิต้องยอมรับความจริง ว่าที ่เจ้าสาวของคุณผ่านมือ  

พี่ชายฉันเรียบร้อยแล้ว ต่อให้ฉันช่วยเอายายแจนมาคืนคุณได้ ยายนั่น  

ก็ไม่สด...” 

“หยุดพูดเดี๋ยวนี้เลยนะ!” เขาตะคอกเสียงแข็ง กัดฟันแน่น โมโห

จนนัยน์ตาวาวโรจน์ ที ่เขาชอบจารินรัตน์เพราะหล่อนแตกต่างจาก  

ผู้หญิงคนอื่น แตกต่างจากคู่ควงคนเก่าๆ ของเขาซึ่งส่วนมากเป็นคน  

ในประเทศเดียวกัน แต่จารินรัตน์ไม่ใช่ เธอเป็นผู ้หญิงไทยจิตใจดี   

โอบอ้อมอารี และรักนวลสงวนตัว 

“ทำไม รับไม่ได้ละสิ โกรธใช่ไหมที่ตัวเองไร้น้ำยา สู้พี่ชายของฉัน
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ไม่ได้” 

วาจาที่ออกจากปากอีกฝ่ายทำให้การิมรู้สึกราวกับโดนหมัดซัด

เข้าเต็มหน้า ชายหนุ่มเหยียบเบรกพรวด ทำให้ตัวเองและคนข้างกาย  

หัวแทบคะมำ เขาปลดเข็มขัดนิรภัยของตัวเองออกอย่างรวดเร็ว โน้มตัว

ไปดันไหล่บอบบางจนชิดติดประตูรถอย่างไม่กลัวเธอเจ็บ ดวงตาคมกริบ

ราวกับใบมีดโกนคล้ายจะทิ้งรอยบาดลึกไว้บนผิวบอบบางตามสายตาที่

เขากวาดมอง เขาใช้มือตรึงใบหน้าเรียวไว้แน่น 

“ไม่เคยมีใครบอกคุณหรือไงว่าห้ามดูถูกผู้ชาย”  

เขาเค้นเสียงลอดไรฟัน เห็นนัยน์ตาดำของคนปากดีไหวระริกด้วย

ความหวาดหวั่น เนรัญเพิ่งรู้ตัวว่าเธอทำพลาดไป ไม่ใช่ว่าไม่เคยมีใคร

บอกหรือไม่รู้ แต่โทสะทำให้เธอพลั้งปากไป และดูเหมือนว่าการิมก็คงจะ

ไม่ยอมถูกลบเหลี่ยมฟรีๆ เหมือนกัน 

ริมฝีปากหนาฉกวูบลงบนกลีบปากนิ่มบาง บดเคล้าดุเดือดไม่มี

ความปรานี...เขาจะสอนให้ผู้หญิงปากไม่สิ้นกลิ่นน้ำนมที่ริอ่านมาดูถูก

เขาได้รับรูร้สเสียบ้าง ว่าการกล้าหยามเขาจะทำให้เธอเจ็บปวดท้ังกายและ

ใจมากกว่าเป็นสิบเท่า  

หญิงสาวปัดป้องอีกฝ่ายพัลวัน แต่ร่างหนักหนาของอีกฝ่ายยังไม่

ยอมออกห่าง โพรงปากฝ่ายนั้นยิ่งร้อนจัดขึ้นทุกขณะ รุกเร้าดูดดึงกลีบ

ปากบนล่างราวกับจะทำให้เธอสำลักจุมพิตหน่วงหนักให้ได้ สมอง 

ร่างกาย และหัวใจ ที่พยายามต่อต้านสุดกำลังมีอันต้องอ่อนยวบสิ้น

เรี่ยวแรงยามลิ้นสากรุกรานควานหาความหวานดูดดื่มอย่างเอาแต่ใจ 

เพียงเสี้ยวนาทีต่อมาเนรัญก็ถึงกับสะดุ้งเฮือกขนลุกซู่ ยามรับรู้ว่ามือ

ใหญ่เริ่มล่วงล้ำแทรกผ่านอาภรณ์เข้ามา เขาลูบคลำสัมผัสเนื้อแท้อย่าง

ร ุนแรงเร ่าร ้อน พาดผ ่านหน ้าท ้องแบนราบสู ่ฐานอก สอดม ือ  

ร้อนระอุราวกับไฟเข้าไปในบราเซียร์ตัวน้อย เคล้าคลึงทรวงอกนุ่มหยุ่น 

ชายหนุ่มถอนจูบ ยิ้มมุมปากอย่างสะใจให้เจ้าของดวงตาฉ่ำน้ำ  
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ที่กำลังฉายแววหวาดผวา ขณะที่มือก็ยังกอบกุมคลึงเคล้าทรวงอกเล่น

ไม่ยอมปล่อยราวกับถูกอกถูกใจเสียเต็มประดา 

“ซ่อนรูปน่าดูยายหนูน้อย” เขากระซิบผะแผ่วข้างใบหูคนที่อยู่

เกือบใต้ร่าง แล้วพรมจูบลงมาตามต้นคอขาวระหง หญิงสาวเกร็งตัว

แน่น กายสั่นสะท้าน 

“อย่า...อย่าทำอะไรฉันเลยนะ ฉะ...ฉันขอโทษ” 

“แต่ผมไม่ให้อภัย”  

เขากระซิบชิดริมฝีปากแดงเจ่อที ่สั ่นระริก ยิ ้มมุมปากอีกครั ้ง 

พลางไล่สายตาชื่นชมผิวผุดผ่องอมชมพูระเรื่อ ซึ่งโผล่พ้นออกมานอก

เสื ้อผ้าด้วยฝีมือของเขาเอง...ไม่อยากเชื ่อเลยว่ายายเด็กน้อยคนนี ้  

จะสร้างความตื่นตัวแห่งบุรุษเพศได้มากเช่นนี้ แถมรสจูบยังหวานล้ำนัก 

ราวกับเธอมีแรงดึงดูดน่าพิสมัย มันทำให้เขาพึงพอใจเธอมากกว่าใคร

เป็นไหนๆ 

“คุณน่ีเก่งนะ ทำให้ผูช้ายวัยย่างสามสิบกระปร้ีกระเปร่าเหมือนกับ

เด็กอายุสิบแปดที่เริ่มมีรัก ผมชอบจูบของคุณ”  

ประโยคท้ายเบาหวิว นัยน์ตาแข็งกร้าวเปลี่ยนเป็นโหยหาลุ่มหลง 

การิมยื่นหน้าประชิดใกล้หวังลิ้มลองรสจูบดูดดื่มอีกครั้ง แต่อีกฝ่ายกลับ

ยกมือเรียวขึ้นมากันไว้ เขาจึงคว้าหลังมือหอมๆ ของเธอมาจูบแทน ดึง

แขนเล็กๆ ทั้งสองข้างขึ้นตรึงไว้กับประตูรถอย่างที่หญิงสาวไม่สามารถ

ดิ้นหลุดได้ แล้วพรมจูบทั่วใบหน้าเนียนใสที่เริ ่มแดงปลั่ง ไล่ไปจนถึง  

ลำคอ 

“มะ...ไม่ ขอร้องละ อย่าทำแบบน้ีเลยนะคะ” เนรัญเบ่ียงหน้าหลบ 

ยอมรับว่าริมฝีปากที่กดย้ำลงบนผิวเนียนทำให้เธอรู้สึกสยิวซาบซ่าน  

และอ่อนระทวยจนไม่เหลือเรี่ยวแรงจะหลบหลีกอีกแล้ว “คุณอยากจะให้

ฉันทำอะไรฉันยอมหมด แต่ขอร้อง อย่ารังแกกันแบบนี้เลยนะ” 

“แน่ใจ?” ชายหนุ่มถามเสียงพร่า พยายามข่มความต้องการของ
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ร่างกาย เห็นคนใต้ร่างพยักหน้าจริงจัง  

“ถ้าผมบอกว่าชอบจูบของคุณ แล้วก็ชอบ...”  

เขาเว้นช่วง เหลือบมองต่ำตรงหน้าอกเต่งตูมที่โผล่ออกมานอก

เสื้อผ้าที่หลุดลุ่ย โชว์เนินขาววับแวม การิมปล่อยแขนเล็กๆ ให้เป็นอิสระ 

ยกฝ่ามือตัวเองข้างที่ได้สัมผัสความนุ่มนิ่มใต้เสื้อผ้าเมื่อครู่ขึ้นดอมดม 

แล้วก้มลงพูดต่อด้วยน้ำเสียงวาบหวาม 

“ผมชอบไข่ดาวซ่อนรูปของคุณ จะยอมให้ผมได้จับได้จูบทุกวัน

ไหมล่ะ” 

‘ไอ้ลุงลามกเอ๊ย!’  

คนถูกต่อรองก่นด่าในใจ ขยับตัวหนีทั้งที่จนมุม แทบไม่มีช่องว่าง

ให้ขยับตัวหลบด้วยซ้ำ แล้วดึงเสื้อผ้าที่เปิดโชว์ความเนียนขาวน่าอายให้

เข้าที่ กอดตัวเองนั่งก้มหน้า ตัวสั่นใจสั่น 

“เอ่อ...คะ...คุณ...จะจูบเฉยๆ ใช่ไหม” 

“ไม่ใช่ จับด้วย” 

เนรัญค้อนปะหลับปะเหลือก  

“ตะ...แต่ว่าตอนนั้นที่เราเจอกันครั้งแรก คุณเคยบอกเอง ว่าคุณ

ไม่ชอบ...ไม่ชอบไข่ดาว” 

“แต่ตอนนี้ผมชอบแล้ว” เขาเลิกคิ้ว “จะเอาไง ให้ผมกอด จับ 

จูบเฉยๆ ทุกวัน หรือจะให้ผมปล้ำคุณในรถตอนนี้เลย ถ้าผมลงมือคุณก็

น่าจะรู้ดีว่าเอาตัวไม่รอดหรอก” 

เธอไม่รู ้ว่าตาลุงหน้ายาวไปตายอดตายอยากมาจากไหน หรือ

บางทีอาจแค่อยากแกล้งเธอเพื่อความสะใจเท่านั้น แต่เวลานี้ก็ต้องยอม

ตามน้ำ พยักหน้าเนือยๆ เอาตัวรอดไปก่อน แต่ระหว่างที่กำลังจะตก

ปากรับคำแบบขอไปที ความเย็นวาบก็แล่นปราดจากปลายเท้าขึ้นสู่

ศีรษะ... 

ภาพขาวดำที่ปรากฏขึ้นในสมองบอกให้เธอรู้ว่าทั้งเธอและเขา
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กำลังตกอยู่ในอันตราย รถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นมาจอดใกล้ๆ จากนั้น

คนในรถที่เธอมองไม่เห็นหน้าว่าเป็นใคร ก็จ่อปลายกระบอกปืนมาทาง

ด้านคนขับ 

“คุณ ลงจากรถเร็วเถอะ!” หญิงสาวบอกหน้าตาตื่น กระชาก

แขนชายหนุ ่มให้มาทางฝั ่งที ่เธอนั ่ง แต่การิมที ่ไม่ได้ร ับรู ้ถ ึงความ  

ตื่นตระหนกยังตีสีหน้าทำเป็นทองไม่รู้ร้อน 

“อย่ามาตลก คิดว่าใช้มุกนี้แล้วผมจะยอมปล่อยคุณง่ายๆ รึไง” 

หญิงสาวยกนาฬิกาข้อมือขึ้นดู เธอเห็นภาพล่วงหน้าก่อนเกิด

เหตุการณ์จริงหนึ่งนาที จากที่เธอสัมผัสได้เมื่อครู่นี้ บวกกับการเสียเวลา

ไปกับเขาอีก คาดว่าตอนนี้เหลือเวลาอยู่อีกแค่ประมาณห้าสิบวินาที

เท่านั้น 

“อยากจะโดนเป่าหัวก็เชิญนั่งอยู่ในรถไปคนเดียวเถอะ ฉันจะลง 

ปลดล็อกรถซิคุณ!”  

หญิงสาวเขย่าประตูรถแรงๆ อาการประหวั่นพรั่นพรึงของเธอ

ทำให้การิมเริ่มเชื่อ เขาเปิดลิ้นชักตรงคอนโซลควานหาปืนพกคู่ใจ แล้ว

ดวงตาคมกริบที่มองไปที่ถนนก็ฉายประกายวาบ เมื่อเห็นรถเก๋งสีดำติด

ฟิล์มกรองแสงมืดทึบไม่ต่างจากรถของเขาแล่นมาจอดเยื้องไปด้านหลัง 

และก่อนที่ประตูรถคันดังกล่าวจะเปิดออก การิมก็ควานเจอปืน เขากำ

มันไว้ในมือพลางรีบปลดล็อกประตู ดันเนรัญให้ก้าวขาลงจากรถเร็วๆ 

และพาตัวเองก้าวข้ามตามออกมาทางประตูเดียวกัน 

ปัง! 

เสียงปืนดังขึ้นนัดแรก กระสุนพุ่งเข้าใส่กระจกฝั่งคนขับจนเกิด

เป็นรอยร้าวรูปวงกลม จากนั้นกระสุนอีกนัดก็พุ่งเข้าซ้ำเป้าหมายเดิม  

อีกครั้ง การิมกลืนน้ำลายเอื๊อก...โชคดีที่กระจกรถเขากันกระสุน แต่ถ้า

ถูกกระหน่ำยิงติดกันหลายนัดก็ไม่แน่ว่ากระจกกันกระสุนจะเอาอยู่ 

เขาหันไปสบตาคนตัวเล็กที่นั่งตัวสั่นงันงกหลบอยู่ข้างรถ เสียงปืน
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ที่ดังอีกหลายครั้งทำให้คนขวัญผวาตกใจอ้าปากจะกรีดร้อง แต่เขา  

เอื้อมมือไปปิดปากไว้ได้ทันก่อนที่เธอจะปล่อยเสียงเล็ดลอดออกมา 

“ห้ามร้อง!”  

เขากระซิบเสียงเข้ม เนรัญพยักหน้าหงึกๆ นัยน์ตาแดงก่ำ หัวใจ

เต้นเร็วแรงประดุจจะหลุดออกจากอกให้ได้ เธอขยับตัวลุกขึ้นยืนตามแรง

ฉุด  

“วิ่งเร็วแค่ไหน” 

“ฉะ...ฉันเคยเป็นนักวิ่งของโรงเรียนตอนมัธยม...” หญิงสาวบอก

เสียงสั่นๆ  

“ถ้างั้นก็วิ่งให้เร็วที่สุดในชีวิตคุณเลย พร้อมนะ”  

เขาพยักหน้าส่งสัญญาณ มือข้างหนึ่งบีบกระชับมือเล็กเอาไว้

แน่น ขณะที่มืออีกข้างถือปืนเล็งไปยังร่างสูงชะลูดของชายคนร้ายซึ่ง

ปกปิดใบหน้าไว้ใต้หน้ากากสีดำ พร้อมหมวกแก๊ปและเสื้อผ้าสีเดียวกัน 

ที่กำลังเดินดุ่มๆ ตรงมาหยุดยืนอีกฝั่งของตัวรถ 

ชายคนร้ายจ้องมองกระสุนที่เจาะทะลุกระจกเข้าไปไม่สำเร็จอยู่

อึดใจหนึ่ง จากนั้นจึงสาวเท้าเดินอ้อมมาอีกฝั่งของตัวรถซึ่งก่อนหน้านี้  

การิมกับเนรัญหลบอยู่ เสียงฝีเท้าวิ่งเหยียบกิ่งไม้ใบหญ้าที่ดังหายเข้าไป

ในหมู่ต้นไม้หนาทึบข้างทางทำให้ชายคนร้ายยิงปืนไล่หลังตามไปอีก  

สองนัดติด 

การิมดึงเนรัญให้เข้ามาหลบหลังต้นไม้ที่คิดว่าน่าจะใหญ่พอเป็น

เกราะกำบังให้พวกเขาได้ พร้อมกับผลักหญิงสาวร่างบางให้ไปอยู ่  

ข้างหลังตัวเอง แล้วเหนี่ยวไกยิงสวนกลับ ชายคนร้ายรีบหลบเข้าหลัง

ต้นไม้อีกต้นหนึ่งอย่างรวดเร็ว ทั้งสองฝ่ายรัวกระสุนใส่กันไม่ยั้ง กระสุน

พุ่งสวนไปมาเฉียดกายจนหญิงสาวรู้สึกเย็นวาบไปหมด เสียงลูกกระสุน

ที่กระทบต้นไม้เสียเป็นส่วนใหญ่ทำให้คนที่ชอบการยิงปืนเป็นกีฬาและ

งานอดิเรกอย่างการิมรู้ว่า ทักษะการยิงปืนของชายคนร้ายถ้าเทียบกับ
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เขาแล้วยังอ่อนอยู่มากนัก คราวนี้ชายหนุ่มเล็งปืนนิ่ง หวังจะให้กระสุน

เจาะศีรษะที่โผล่พ้นออกมาจากหลังต้นไม้ให้ดับคาที่ 

เนรัญยืนเบียดชิดอยู่ข้างหลังอีกฝ่ายซึ่งยามนี้เป็นสิ่งเดียวที่เปรียบ

ได้ดังกำแพงป้องกันความปลอดภัยที่ดีที่สุด ทว่าความรู้สึกจากลมเย็นที่

พุ่งผ่านเหนือศีรษะ ทำให้หญิงสาวต้องยกมือขึ้นมาป้องศีรษะไว้ 

“โอ๊ย!”  

เนรัญอุทานลั่น เจ็บแปลบและแสบบริเวณหลังมือข้างขวา การิม

หันไปมองตามเสียงโอดครวญของคนตัวเล็กทันควัน กระสุนปืนของ

คนร้ายถากหนังกำพร้าตรงหลังมือหญิงสาวจนเลือดกระเซ็น แม้แผล  

ที่ถูกยิงจะไม่ได้น่ากลัวและไกลหัวใจ แต่เลือดแดงฉานกับใบหน้าสะสวย

ที่ซีดเซียวราวกับจะล้มทรุดก็สร้างความรู้สึกผิดให้เกิดขึ้นในใจชายหนุ่ม

ได้เป็นอันมาก 

น่าแปลกที่เมื ่ออีกฝ่ายได้ยินเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดของ  

หญิงสาว เขาก็หยุดยิงโต้ตอบทันทีเช่นกัน เนรัญมองเลยไหล่กว้างของ

การิมไป แวบหนึ่งสายตาของชายหน้ากากดำก็ประสานนิ่งกับนัยน์ตา

สั่นระริกของเธอราวกับจะหยั่งลึก แม้ไม่อาจเห็นสีหน้าที่ซุกซ่อนอยู่ใต้

หน้ากาก แต่เธอก็รับรู้ได้ว่าแววตาคู่นั้นกำลังอ่อนลงคล้ายกำลังเสียใจ

และกล่าวคำว่า ‘ขอโทษ’ กับเธอ 

เวลานั้นเองที่กระสุนนัดสุดท้ายของการิมพุ่งไปเจาะต้นแขนของ

อีกฝ่าย เสียงครางต่ำในลำคอบ่งบอกว่าฝ่ายนั้นกำลังพยายามข่มความ

เจ็บปวด แล้วร่างสูงของชายคนร้ายก็ล่าถอยไปตามสุมทุมพุ่มไม้จนหาย

ลับไป สองหนุ่มสาวหันมาสบตากัน จากนั้นก็ได้ยินเสียงปืนอีกสี่นัด  

ดังขึ้นไกลๆ ใกล้กับจุดที่รถของพวกเขาจอดอยู่ 

ชายหนุ่มถอนหายใจแต่ยังไม่โล่งอก เสียงปืนที่ดังขึ ้นเมื ่อครู ่  

เขาเดาว่าคนปองร้ายคงจะยิงยางรถเพื่อไม่ให้เขาขับหนีหรือขับตามไป

ลากคอมันได้ทัน การิมก้มลงมองร่างบางที่กำลังนั่งตัวงอกุมมือข้างที ่ 
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ถูกยิง เขาย่อตัวลงนั่งข้างๆ แต่สายตาเหลียวระแวดระวังรอบกายอย่าง  

ไม่ไว้ใจ 

“เจ็บมากไหม ผมขอโทษ” คำพูดของเขากลั่นออกมาจากความ

รู้สึกที่อยู่ก้นบึ้ง ไม่ได้มีวี่แววความเสแสร้งแกล้งทำแต่อย่างใด เธอต้อง

มาเสี่ยงชีวิตและเจ็บตัวก็เพราะเขาเป็นต้นเหตุ “เรายังออกไปตอนนี้ไม่ได้ 

ผมกลัวว ่าม ันจะไม่ได ้ม ีแค ่คนเดียว ผมว่าเราสองคนคงต้องหา  

ที่หลบก่อน แล้วผมจะติดต่อมาร์คให้มารับพวกเราออกไป ทำอย่างนี้  

น่าจะปลอดภัยกว่า” 

เนรัญพยักหน้ารับเนือยๆ ใบหน้าซีดเซียวไร้สีเลือด หญิงสาว  

ลุกขึ้นยืนช้าๆ มีชายหนุ่มคอยประคองขณะเดิน ทั้งสองเดินลึกเข้าไป  

ในป่าอีกเล็กน้อยเพื่อหาที่ที่ปลอดภัยกว่า ระหว่างนั้นการิมก็คลำหา

โทรศัพท์มือถือของตัวเองตามกระเป๋ากางเกงและเสื ้อสูทราคาแพง   

ถือว่าโชคยังเข้าข้างอยู่บ้างที่เขาเก็บโทรศัพท์มือถือไว้ในกระเป๋าด้านใน

เสื้อสูท และไม่หล่นหายไปตอนที่วิ ่งหนี ใช้เวลาพักใหญ่กว่าจะพอมี

สัญญาณให้ติดต่อคนสนิทได้ การิมขอให้มาร์คพาบอดีการ์ดมารับเขา

กับเนรัญ พร้อมทั้งแจ้งความให้ตำรวจช่วยมาเก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุ

ให้เร็วที่สุดเพื่อดำเนินคดี เขาต้องรู้ให้ได้ว่า ใครกันที่อยากได้ชีวิตเขามาก

ขนาดนี้ รับรองได้ว่าถ้าความจริงกระจ่างเมื่อไร บุคคลผู้นั้นจะต้องลง

นรกไปก่อนเขาแน่ 

“มาร์คกำลังพาคนมารับเรา ตอนนี ้ผมจะพาคุณไปล้างแผล  

ก่อนนะ”  

ชายหนุ่มบอกเสียงอ่อนโยน แววตาของเขายามนี้แตกต่างกับ  

แววตาของคนทะลึ่งกรุ้มกริ่มอย่างที่เนรัญเคยเห็นโดยสิ้นเชิง 

ลึกเข้าไปในป่าอีกเล็กน้อย มีลำธารเล็กๆ สายหนึ่งที่ไหลลงมา

จากภูเขาสูง การิมพาหญิงสาวร่างบางที่แทบจะไม่มีแรงเดินไปนั่งลงบน

โขดหินใกล้ลำธาร ถอดเสื้อสูทโยนทิ้งไว้ข้างกายเธอ แล้วพับแขนเสื้อเชิ้ต
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สีครีมทั้งสองข้างขึ้นลวกๆ เดินลงไปในลำธาร ใช้สองมือวักน้ำมาล้าง

คราบเลือดที่เหนียวเหนอะเปื้อนเปรอะหลังมือหญิงสาวออก 

“อุ้ย! แสบ”  

คนเจ็บนิ่วหน้ารั้งมือกลับ แต่การิมยังกุมมือไว้ไม่ปล่อย นัยน์ตา  

สีเทาเริ่มผ่อนคลาย ริมฝีปากเริ่มมีรอยยิ้ม 

“มือสวยๆ ของคุณต้องเป็นรอยแผลเป็นแน่เลย”  

น้ำเสียงของเขาฟังดูห่วงใย คงเป็นเพราะเขาเป็นต้นเหตุกระมัง 

ถึงได้รู้สึกผิดที่เธออาจต้องมีแผลเป็นติดตัวไปตลอดชีวิต...หญิงสาวคิด 

สายตาที่มองเขาอ่อนลงกว่าเดิมมาก ชายหนุ่มปลดเนกไทออกจาก

ต้นคอ นำมาพันรอบมือเรียวที่ยังมีเลือดซึม ผูกหลวมๆ อย่างเบามือและ

ทะนุถนอมสุดความสามารถ 

“ขอบคุณค่ะ”  

ใบหน้าเธอแดงก่ำ ร่องรอยความหวาดกลัวในแววตายังไม่จางหาย 

หญิงสาวช้อนตาขึ้นมองใบหน้าคมคายหล่อเหลา...ถ้าเขาจะเป็นสุภาพ-

บุรุษอ่อนโยนแบบนี้ไปตลอด เธอก็ยอมรับว่ามันดูดีเข้ากับหน้าตาและ

ฐานะของเขามากมาย และถ้าเขาไม่คิดทะลึ่งกับเธอด้วยแล้วละก็ ความ

หล่อจะเพิ่มขึ้นอีกมากโข 

ร่างสูงโปร่งหย่อนตัวลงนั่งข้างหญิงสาว โอบไหล่เล็กดึงเธอเข้า  

มาหา เนรัญขืนตัวกลับ แต่การิมคนเดิมเข้าสิงสุภาพบุรุษก่อนหน้านี้  

เสียแล้ว แม้ว่าน้ำเสียงที่เขากล่าวออกมาจะไม่เข้มห้วน แต่ก็ยังฟังดูข่มขู่

อยู่ดี 

“อย่าหนีไปไหนล่ะ ผมก็แค่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้น อยู่ในอ้อมกอด

ผมปลอดภัยจากกระสุนปืนนะ รู้ไหม” 

“ปลอดภัยบ้าอะไรล่ะ ฉันเกือบตายก็เพราะมารูจั้กกับคุณน่ีแหละ” 

เนรัญพยายามตวาด ทว่าเสียงนั้นยังสั่นเครืออยู่ไม่คลาย ทำให้

ชายหนุ่มยิ้มจางๆ กระชับร่างเล็กให้แน่นขึ้นอีก เขาก้มหน้าลงมากระซิบ
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ใกล้เธอ  

“แต่ตรงกันข้ามกับผม ที่ผมปลอดภัยก็เพราะได้มารู้จักกับผู้หญิง

ที่มีสัมผัสพิเศษอย่างคุณ ว่าแต่คุณมีสัมผัสแบบนี้มาตั้งแต่เด็กเหรอ” 

คนถูกถามเม้มปากแน่น เงียบไปสักพักกว่าจะตอบเสียงอุบอิบ 

“ไม่หรอก มันเกิดขึ้นครั้งแรกตอนที่ฉันเจอกับคุณ”  

การิมฉีกยิ้มกว้าง รู้สึกอิ่มใจกับคำตอบอย่างบอกไม่ถูก  

“งั้นก็พรหมลิขิตสินะ เข้าท่าดี” 
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5 

เวลาผ่านไปร่วมครึ่งชั่วโมงในการนั่งรอให้ใครมารับกลับ

ออกไป ยามนี้รอบด้านมีเพียงความเงียบสงัด สัมผัสได้เพียงไอเย็น  

ชุ่มชื้นจากผืนดิน ต้นไม้ และธารน้ำเท่านั้น คนตัวเล็กหลับตาพริ้ม  

พิงศีรษะกับไหล่กว้าง โดยมีเส้ือสทูสีเข้มหนาตัวใหญ่คลุมกายให้พ้นจาก

ร้ินไรอีกทางหนึ่ง  

การิมกวาดสายตาคมกริบไปรอบๆ เขายังไม่กล้าคิดว่าสถาน-

การณ์ตอนนี้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่เมื่อก้มลงมองร่างบอบบาง   

เห็นเสี้ยวหน้าหวานเนียนของหญิงสาวที่กำลังหลับใหลด้วยความอ่อนล้า

อยู่ข้างกายทีไร ก็กลับเรียกความมั่นใจและความรู้สึกปลอดภัยขึ้นมาได้

ทุกทีไป นึกขอบคุณความบังเอิญที่ได้มาพบเจอเธอ ซึ่งทำให้เขายังมี  

ลมหายใจได้มาจนถึงนาทีนี้ 

จู่ๆ ก็เกิดเสียงฟ้าคำราม ทำให้คนที่หลับอยู่ผวาตกใจตื่น มอง

เจ้าของผิวกายและอ้อมแขนอุ่นแวบหนึ่ง แล้วเงยหน้ามองท้องฟ้าที่เริ่ม

เปลี่ยนสี เมฆก่อตัวดำมืดอย่างรวดเร็ว ทำให้บรรยากาศยิ่งอึมครึม  

น่ากลัว การิมจ้องมองหญิงสาวที่ทำหน้าเหลอหลา ไม่ว่าเธอจะอยู่ใน

อิริยาบถหรืออารมณ์แบบใด ความน่ารักก็ยังคงส่องประกายเจิดจ้า ไม่มี

ลดน้อยถอยลงเลย เขาตรึงสายตาคมกริบอยู่ที่อากัปกิริยาของคนตัวเล็ก 
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จนกระทั่งเธอหันมา จ้องตาปริบๆ 

เอาละหว่า...หัวใจของเขาเต้นแรงพิลึก...ตลกแล้วสิ ดูยังไง  

เธอก็ยังเด็กอยู่น่า 

“ตื่นก็ดีแล้ว ดูท่าอีกเดี๋ยวฝนคงจะตกหนักเลยละ ไม่รู้จะตกทำไม

ทุกวี่ทุกวันสิน่า” เขาบ่น เสมองท้องฟ้าแทนใบหน้าสวยใส 

เนรัญผละออกจากเขาช้าๆ รู้สึกได้ถึงความอบอุ่นที่ปกคลุมอยู่บน

แผ่นหลัง เมื่อเหลือบมองจึงเห็นว่าเขาเอาเสื้อสูทมาคลุมให้เธอตั้งแต่

เมื่อไรไม่รู้ เธอหันมาถามชายหนุ่มด้วยน้ำเสียงอ่อนเพลีย 

“แล้วคุณมาร์คล่ะคะ ยังไม่มารับพวกเราอีกเหรอ” 

“น่าจะใกล้ถึงแล้วละ แต่ว่าฝนกำลังจะตกด้วยสิ ไม่รู้มาร์คจะมา

รับเราออกไปทันก่อนค่ำไหม”  

เขาเงยหน้ามองกลุ่มเมฆดำที่จับตัวปกคลุมเกือบเต็มแผ่นฟ้า  

อีกครั้ง ก้มลงมองหญิงสาวซึ่งนั่งเอามือข้างที่เจ็บไว้แนบอก แล้วโอบ  

เอวช่วยประคองเธอให้ลุกยืนช้าๆ พลางพยักพเยิดไปยังใต้ต้นไม้ใหญ่ที ่ 

แผ่กิ่งก้านทึบหนาพอให้ทั้งสองหลบฝนที่กำลังจะเทลงมาในอีกไม่กี่นาที

ข้างหน้า  

“ไปนั่งตรงโน้นดีกว่า ตรงนี้ดูแล้วจะหลบไม่พ้นฝน” 

ต้นไม้ดังกล่าวสูงจนแทบไม่เห็นยอด บรรยากาศครึ้มฟ้าครึ้มฝน

ทำให้เวลาบ่ายดูคล้ายกับย่ำค่ำ เขาหักกิ่งไม้ที่มีใบใหญ่ๆ ติดมือมา

หลายกิ่ง แล้ววางตรงโคนต้น เนรัญยืนมองชายหนุ่มปูใบไม้ตาปริบๆ   

คิดว่าคงจะใช้สำหรับนั่ง แต่ก็ต้องนึกแปลกใจและอดตำหนิเสียไม่ได้   

เมื่อเห็นว่าที่นั่งที่ปูอย่างดีนั้นแค่เขานั่งคนเดียวก็เต็มพื้นที่แล้ว 

การิมกวักมือเรียกคนที่กำลังยืนมองอย่างงงงวยให้เข้ามาใกล้ๆ 

พอเธอเดินมายืนข้างๆ เขาก็รั้งเอวคอดทำทีเหมือนจะให้เธอนั่งลงตาม 

ทว่าหญิงสาวกลับขืนตัวยืนแข็งทื่อ มองค้อนคนตัวใหญ่ที่นั่งขัดสมาธิลง

เรียบร้อยแล้ว 
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“นั่งคนเดียวตามสบายเถอะค่ะ อย่างกับตัวคุณเล็กมากนักนี่   

ถึงจะให้ฉันลงไปนั่งเบียดด้วยได้” เธอว่า แต่ชายหนุ่มกลับยิ้มกริ่ม 

“ใครบอกให้คุณมาน่ังเบียดผมกันล่ะ ผมจะให้คุณน่ังตักต่างหาก” 

เขาตบฝ่ามือลงบนต้นขาตัวเอง ทำให้หญิงสาวหน้าร้อนผ่าว 

สะบัดหน้าพรืดหลบสายตาเจ้าเล่ห์ระคนขบขันที่จ้องมา แล้วพูดปฏิเสธ

คำเดียวห้วนๆ  

“ไม่!” 

คนนั่งขัดสมาธิฉวยมือเล็กข้างที่เจ็บไปกุมไว้ ไม่ต้องใช้การกระทำ

รุนแรง แค่สายตาคมเฉียบและคำพูดเจ้าเล่ห์ที ่เปล่งออกมา ก็ทำให้  

คนฟังลอบกลืนน้ำลายได้แล้ว 

“บรรยากาศฝนใกล้ตกแบบนี้โรแมนติกเป็นบ้าคุณว่าไหม ยิ่งมือ

คุณเจ็บ ข้าวก็ไม่ได้กิน เชื่อได้เลยว่าตอนนี้มดตัวเล็กๆ ยังมีแรงเยอะกว่า

คุณอีก”  

เนรัญตวัดตามอง ทว่าดวงตาสีเทาคู่นั้นกลับทรงพลังน่ากลัวกว่า 

เธอเลยยืนนิ่ง ได้แต่มองค้อนปะหลับปะเหลือกแล้วฟังเขาพูดต่อ  

“จะยอมนั่งตักผมง่ายๆ โดยไม่ต้องเสียพลังงาน หรือว่าจะให้ผม

ปล้ำ แล้วคุณอาจจะคลานกลับบ้านไม่ไหว” 

หญิงสาวอ้าปากค้าง เบิกตาโตกับคำขู่...เธอไม่ได้อยากเลือก  

สักข้อที่เขาพูดมาเลยให้ตาย แต่ประสบการณ์ก่อนหน้านี้บอกให้รู้ว่า   

ถ้าทำให้คนเอาแต่ใจอย่างการิมโกรธแล้วละก็ ตัวเธอนี่ละที่จะไม่รอด 

“ฉันไม่เข้าใจ ทำไมผู้ชายแก่ๆ อายุเข้าเลขสามอย่างคุณถึงได้

ทะลึ่ง โรคจิต ชอบรังแกผู้หญิงแบบนี้นะ” เธอกระฟัดกระเฟียด แต่ก็

ต้องยอมนั่งลงบนตักใหญ่อย่างไม่เต็มใจ นึกอยากจะกระแทกตัวลงนั่ง

แรงๆ ให้แข้งขาเขาหักไปเสียเลย แต่หุ ่นบางๆ ตัวเล็กๆ อย่างเธอ  

ไม่มีทางทำให้คนตัวใหญ่กว่าสะทกสะท้านหรอก 

การิมยิ้มรับคำพูดนั้นพลางวาดสองแขนมาโอบเอวเธอ ดึงให้  
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หลังบอบบางพิงกับอกแกร่ง ได้ยินเสียงหัวใจคนในอ้อมกอดเต้นแรง  

ไม่ต่างกับเขา แถมเธอยังนั่งตัวเกร็งราวกับหุ่นยนต์ก็ไม่ปาน เขาสูดกลิ่น

เรือนผมหอมตามอำเภอใจ พลางกระซิบเสียงเข้ม  

“ได้นั่งโซฟาชั้นดีทั้งหล่อทั้งนุ่มอย่างผมยังจะมาบ่นอีก โซฟายี่ห้อ

การิมหาซื้อไม่ได้ด้วยเงินหรอกนะครับ” ขณะพูด แขนแกร่งก็พยายาม

กอดร่างบางให้แน่นขึ้น เพราะไม่อยากให้เธอกระดุกกระดิกกายไปมาก

กว่านี้ เธอคงไม่รู้หรอกว่าการที่ดิ้นขลุกขลักไปมาทำให้ร่างกายของเขามี

ปฏิกิริยาตอบรับ “อยู่นิ่งๆ ได้ไหม เดี๋ยวผมก็ทนไม่ไหวหรอก” 

“ก็คุณกอดฉันทำไมล่ะ ฉันก็นั่งไม่ถนัดน่ะสิ” เนรัญโต้กลับทันที 

“แต่ถ้าขืนคุณยังขยับอีกแค่นิดเดียว ผมจะข่มอารมณ์หื่นของ  

ตัวเองไว้ไม่ไหวแล้วนะ” เขาเค้นเสียงข่มอารมณ์พลุ่งพล่าน เร่ิมไม่แน่ใจว่า

ตัวเองคิดผิดหรือคิดถูกที่อยากให้หญิงสาวมานั่งตัก เพื่อหวังแค่ได้กอด 

ได้สูดกลิ่นกายหอมๆ ให้คลายความหิวลงเท่านั้น พอเธอมานั่งจริงๆ 

กลับกลายเป็นว่าเธอจะทำให้เขาหิวมากขึ้นกว่าเดิมเสียอีก และอยาก  

จะกินเธอแทนอาหารมื้อกลางวันไปเลยทั้งตัว 

คนตัวเล็กบนตักนั่งตัวแข็งในบัดดล กลั้นหายใจชั่วขณะ และด้วย

ความที่นั่งอยู่บนตักอีกฝ่าย พอเสียงท้องร้องประท้วงดังมาจากเขาเบาๆ 

จึงทำให้เนรัญได้ยินถนัดถนี่ เธอหันไปมองหน้าโซฟาคุณภาพดีที่แสนน่า

หมั่นไส้แวบหนึ่ง แล้วถามย้ำให้แน่ใจ 

“เสียงท้องคุณร้องเหรอ” 

“อืม...ก็ผมหิว คุณล่ะหิวไหม”  

ชายหนุ่มมองเจ้าของเรือนผมสลวยขยับศีรษะขึ้นลงช้าๆ เป็นการ

ตอบรับ คนเจ้าเล่ห์เลยนึกอยากแกล้ง กระซิบกระซาบเสียงกระเส่าชิด

แก้มเนียนใสว่า  

“งั้นเรามาหาอะไรทำแก้หิวไหม รับรองวิธีที่ผมเสนอจะทำให้เรา

สองคนอิ่มแทนข้าวจนพุงกางเลยละ เอาไหม” 
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“วิธีอะไรของคุณ” 

เขายิ้มพราย  

“ก็มีเซ็กซ์ไง มีเซ็กซ์ทำให้อิ่มท้องไม่รู้รึไงแม่หนูน้อย ถ้ายังไม่เคยก็

ลองกับผมสักมื้อไหมล่ะ บางทีอาจจะอร่อยจนคุณติดใจเลยก็ได้นะ”  

เขาว่าแล้วระดมจูบซอกคอระหง ทำให้คนที่ตัวแข็งทื่อเมื่อครู่รู้สึก

เสียวสยิวจนขนลุกเกรียว จำต้องดิ้นเอี้ยวตัวหลบ ปากก็ต่อว่าเสียงสั่น 

“หยุด...หยุดเดี๋ยวนี้นะ คนโรคจิต คุณนี่เป็นพวกบ้ากามหรือไง 

เวลาอย่างนี ้ยังมีอารมณ์อย่างว่าได้อีก” เธอหลับหูหลับตาฟาดมือ  

ข้างซ้ายที่ใช้งานไม่ค่อยถนัดนักไปทั่วกายแกร่ง “ถ้าผู้ร้ายคนนั้นกลับมา

อีก คราวนี้ฉันจะให้เขายิงสมองคุณกระจุยเลยคอยดูสิ จะได้เลิกทำตัว

บ้ากามกับฉันสักที”  

เสียงแว้ดๆ ของเธอทำให้การิมหัวเราะออกมา เขาทิ้งตัวลงนอน 

หลบฝ่ามือเล็กที่พุ่งเข้าหาสะเปะสะปะ พร้อมกับดึงร่างคนโกรธฮึดฮัด  

ให้ล้มลงตาม ร่างบางนุ่มนิ่มทาบทับอยู่เหนือกายเขา ปลายจมูกแทบ  

ชนกันจนรู้สึกได้ถึงลมหายใจร้อนที่รินรดใส่ ดวงตาคมกริบตรึงนิ่งอยู่ที่

ดวงตาวาววับคู่สวย หัวใจชายหนุ่มเต้นโครมครามครั้งใหญ่อีกระลอก  

ยายเปี๊ยกหน้าใสกำลังจะทำให้เขาคลั่ง! 

การิมสอดมือใหญ่เข้าไปในเรือนผมบริเวณท้ายทอยอีกฝ่าย รั้ง

ศีรษะหญิงสาวให้ก้มลงมาหากลีบปากหนาซึ่งร้อนระอุด้วยไฟในกาย

ชาย เขาขบเม้มเรียวปากบางอย่างรัญจวนใจ พาให้อีกฝ่ายเคลิบเคลิ้ม

หวามไหวไปพร้อมกัน เขาแทบไม่อยากถอนจูบปล่อยให้ปากนิ่มๆ เป็น

อิสระเลย แต่สุดท้ายก็ต้องยอมถอนออกอย่างอ้อยอิ่ง นัยน์ตาหวานฉ่ำ

มองเรียวปากแดงช้ำอย่างแสนเสียดาย เห็นดวงหน้าหญิงสาวมีร่องรอย

ความเขินอาย เลือดฝาดจนแก้มเป็นสีแดงระเรื่อ เขากระซิบเสียงพร่าชิด

ริมฝีปากคู่นั้น 

“คุณจะทนเห็นผมตายต่อหน้าต่อตาได้จริงๆ เหรอ ผู้ชายที่มอบ
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จุมพิตแรกให้แก่คุณ แน่ใจเหรอว่าจะไม่เสียดายถ้าผมตาย” 

เนรัญหลบสายตาหยาดเยิ้มของคนตัวใหญ่ใต้ร่าง ลมหายใจ  

ร้อนผ่าวของเขายังเป่ารดพวงแก้มอยู่ใกล้ๆ  

“อย่ามาหลงตัวเองหน่อยเลย คุณไม่ใช่ผู้ชายคนแรกที่เคยจูบฉัน

สักหน่อย” 

“คุณนั่นแหละอย่ามาโกหกให้ยากเลย ตัวเย็นปากเย็นขนาดนี้ 

แถมใช้ลิ้นก็ไม่เป็น มีเรอะผมจะเชื่อว่าคุณเคยจูบกับคนอื่นมาก่อน”  

แก้มเนียนใสกลายเป็นสีแดงสุกปลั่ง อายจนแทบอยากจะลุกหนี

ไปไกลๆ แต่อีกฝ่ายยังไม่ยอมปล่อยอ้อมกอดสักที สองร่างนอนทาบทับ

กันนิ่งเงียบไปอึดใจ เนรัญเบือนหน้าหลบสายตาอีกฝ่าย แล้วหันกลับมา

ทันควันเมื่อได้ยินเสียงนุ่มแปร่งปร่าใกล้หู  

“ผมกลัวจังเลย กลัวว่าถ้าอยู่ใกล้กันทุกวันแบบนี้ ผมจะอดทน

ความน่ารักของคุณไม่ไหว” 

หญิงสาวกลืนน้ำลายลงลำคอร้อนผ่าว รู้แล้วว่าทำไมจารินรัตน์

จึงเลือกพี ่ชายของเธอแทนที ่จะเลือกตาลุงหน้าหล่อคุณปู่รวยคนนี ้ 

เพราะนิสัยที่อยู่ใกล้หญิงใดไม่ได้ เป็นต้องเผลอใจง่ายไปทั่วเช่นนี้กระมัง 

จึงทำให้หล่อนไม่อยากฝากชีวิตไว้ด้วย 

“พูดอะไรของคุณ ฉันไม่ใช่ยายแจนนะ” 

วินาทีนั้นใบหน้าคมคายก็รู้สึกชาวาบราวกับถูกลมเย็นมากระทบ

เต็มแรง เสียงเล็กๆ ของเนรัญปลุกให้เขาตื่นจากฝัน จากนั้นเขาก็รู้สึกถึง

สายลมจริงๆ ที่พัดกรูเกรียวผ่านกายระลอกใหญ่ พร้อมกับที่สายฝนเริ่ม

โปรยปราย 

ครืน...ครืน... 

คนที่กลัวเสียงฟ้าร้องฟ้าแลบเป็นทุนเดิมอยู ่แล้วผวากอดคน  

ตัวใหญ่ไว้แน่น ซุกหน้าอยู่กับซอกคอและไหล่กว้างของอีกฝ่ายเพื่อไม่ให้

เห็นแสงแปลบปลาบ 
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“มะ...เมื่อไหร่...เมื่อไหร่คุณมาร์คจะมารับพวกเราสักที” เนรัญ

ถามเสียงเบาหวิว ทั้งที่ยังนอนตัวสั่นงันงกทาบทับอยู่ด้านบน ให้แขน  

แข็งแรงกระชับกอดเอาไว้ 

“ทำไม คุณกลัวเสียงฟ้าร้องมากเหรอ” 

“อืม...กลัว กลัวฟ้าผ่าด้วย” 

“ผมมีวิธีแก้”  

เขายิ้มเย็น ยามนี้อยากจะปัดเรื่องอื่น ไม่เว้นแม้แต่เรื่องจารินรัตน์

ทิ้งไปให้หมด เพราะเขารู้สึกมีความสุขพิกลที่ได้แกล้งเนรัญ ชายหนุ่ม

พลิกกายขึ้นเร็วๆ หมุนให้ร่างบางไปอยู่ด้านล่างแทน ดวงตาวาววาม

ราวกับสัตว์ป่า แล้วกระซิบประโยคคล้ายๆ เดิมที่ทำให้คนฟังหัวใจ  

ไหวหวิว 

“เซ็กซ์ช่วยคุณได้ ลองสักหน่อยเถอะน่า แม่หนูน้อยหมวกแดง” 

“ว้าย! ไม่! อีตาลุงลามก ไอ้โรคจิต คิดจะผิดสัญญา ล่วงเกินฉัน

มากกว่าจูบเหรอ” คำพูดรัวเร็วที่หลุดจากปากเล็กๆ ทำให้การิมชะงักกึก 

“สัญญา...” เขาเลิกคิ้วสูง แล้วยิ้มพราย “สัญญาที่ว่าคือ...กอด 

จับ จูบคุณได้ทุกวันน่ะเหรอ คุณเรียกมันว่าสัญญาเองนะ ถ้าอย่างนั้น

อย่าลืมทำตามสัญญาซะล่ะ” 

เนรัญอ้าปากค้าง อยากจะกัดลิ้นตัวเองตาย...ทำไมพูดออกไปให้

เขาคิดเป็นแบบนั้นได้นะ บ้าจริง! 

ระหว่างที่หญิงสาวยังหาทางออกให้ตัวเองไม่ได้ กลุ่มแสงไฟสีส้ม

สว่างจ้าก็พร้อมใจกันสาดส่องมาทางสองร่างที่นอนคร่อมกันอยู่ ทั้งคู่  

หรี่ตาหันไปมองตามแสงไฟนั้น พบว่ามาร์คพาบอดีการ์ดและตำรวจ

หลายนายมาตามหาพวกเขา  

เนรัญแก้มแดง อับอายสายตาหลายคู่ที่จ้องมาทางเธอกับการิม

อย่างตกตะลึง ขณะที่ชายหนุ่มกลับยิ้มหน้าตาเฉย พูดทักทายด้วย  

น้ำเสียงแสนธรรมดา 
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“มาร์ค นั่นนายเองเหรอ ขัดจังหวะชะมัด” 

 

เช้าวันถัดมา ที่โต๊ะอาหารของการิมบนชั้นสาม มาร์คกำลัง

รายงานผลการสืบสวนที่ทราบจากตำรวจให้เจ้านายหนุ่มฟัง 

“ไม่พบรอยนิ้วมือ ยิ่งคราบเลือดไม่ต้องถามถึงเลยครับ เพราะ

เมื ่อคืนฝนตกหนักมาก ตำรวจเจอแต่ปลอกกระสุนกับลูกกระสุนใน  

ที่เกิดเหตุครับ รู้สึกจะเป็นจุดสามแปดซูเปอร์”  

คนสนิทรายงาน เมื่อวานตำรวจและคนของเขาไปช่วยกันเก็บ

หลักฐาน ด้วยหวังว่าคนร้ายจะทิ้งอะไรไว้ให้สาวถึงตัวมากกว่านี้ แต่  

ดูเหมือนว่าคนร้ายจะละเอียดรอบคอบ วางแผนการครั้งนี้ไว้หมดแล้ว 

ถ้าไม่ติดว่าถูกการิมยิงจนได้รับบาดเจ็บ บางทีคนร้ายคนนั้นอาจจะ  

ไม่ปล่อยให้การิมรอดไปง่ายๆ แน่ 

“ลูกกระสุน แต่ก็ไม่รู้ว่ามันยิงมาจากกระบอกไหนของใครใช่ไหม” 

เจ้านายถามเสียงฉุน “หลักฐานแค่น้ีจะมีประโยชน์อะไร ลกูกระสุนชนิดน้ี

ใครๆ ก็ซื้อใช้ได้กันทั้งนั้น ประชากรกรีนนามีกี่แสนคน ป่านนี้ไอ้มือปืน

รับจ้างนั่นก็คงจะหัวเราะเยาะเราสะใจไปแล้ว” 

“ครับ ที่คุณฌานพูดก็ถูก แต่ว่าคุณฌานคงไม่ได้คิดถึงคนไกลตัว

หรอกใช่ไหมล่ะครับ” มาร์คถามกลับด้วยน้ำเสียงปกติ  

การิมหน้าตาบอกบุญไม่รับ หัวคิ้วแทบจะชนกัน ใช่ว่าคนสนิทจะ

มองไม่ออก เจ้านายของเขาไม่ได้แค่โกรธ แต่กำลังใช้ความคิด และเขาก็

รู้อีกว่าเจ้านายเพ่งเล็งไปที่ใคร 

“ทั้งที่รู้อยู่เต็มอกว่าเป็นฝีมือใคร แต่กลับทำอะไรไม่ได้เลย แถม

ตอนนี้ยายแม่เลี้ยงตัวร้ายยังถือโอกาสติดตามพ่อเราไปฝรั่งเศสหน้าตา

เฉย คงนึกว่าเราตายไปแล้วละมั้ง”  

การิมขบกรามแน่น ดวงตาวาวโรจน์ เมื่อคิดถึงโรสลีนาผู้เป็น

มารดาเลี ้ยงโทสะก็ยิ ่งพุ ่งพรวด ปัดถ้วยกาแฟบนโต๊ะอย่างแรงตาม



84   พระพรหมเสี่ยงรัก

อารมณ์โกรธ จนถ้วยตกแตกกระจัดกระจายเกลื่อนพื้น 

แม้คนสนิทจะตกใจอยู่บ้าง แต่เขาก็พอเข้าใจอารมณ์ของเจ้านาย

ในเวลานี้ดี หากแต่คนตัวเล็กอย่างเนรัญที่นั่งร่วมโต๊ะอาหารเช้าด้วยกลัว

จนตัวลีบ เธอกุมสองมือสั่นๆ ชุ่มเหงื่อของตัวเองไว้แน่น เพราะตั้งแต่  

เมื่อคืนแล้วที่เธอเห็นคนอารมณ์ร้ายออกฤทธิ์ออกเดชลั่นบ้าน อะไร  

ขวางหูขวางตาปาทิ้งได้เป็นปา เตะได้เป็นเตะไปหมด  

เมื่อคืนตอนกลับมาถึงตึกขาว การิมเรียกทุกคนในบ้านมาตะคอก

ถามหาโรสลีนา แต่คำตอบที่ได้คือหล่อนไปฝรั่งเศสกับบิดาของเขาตั้งแต่

สายวันนั้นแล้ว ทำให้เขายิ่งโมโหจัด คิดว่ามารดาเลี้ยงเป็นคนวางแผน

ฆ่าแล้วทำเสมือนหล่อนไม่รู้ไม่เห็น แถมยังมีสักขีพยานเป็นถึงประธานา-

ธิบดีที่ทำตัวติดกันยี่สิบสี่ชั่วโมง ถ้าบิดาของเขารู้เรื่องนี้ คนที่ห่วงหน้าตา

และศักดิ ์ศรีอย่างท่านไม่มีทางให้เรื ่องเลวร้ายกระทบกระเทือนต่อ

ตำแหน่งหน้าที่ทางการเมืองเป็นแน่ 

“เอ่อ...คุณมาร์คครับ เม่ือเช้ามืดท่านประธานาธิบดีโทร. มาบอกว่า

ให้ปิดเรื่องนี้ไว้ครับ มีอะไรให้คนของเราสืบกันเอง” 

“แล้วพ่อเรารู้ได้ยังไงว่าเกิดอะไรขึ้น” 

“สงสัยว่าผู้ช่วยเลขาฯ ของท่านจะได้รับแจ้งจากตำรวจ แล้วคง

โทร. ไปรายงานความเคลื่อนไหวให้ท่านทราบ” 

“รู้ว่าเรากับยายแม่เลี้ยงนั่นมีเรื่องกัน ก็เลยกลัวว่าถ้าเรื่องนี้เป็น

ข่าวใหญ่ออกไปจะไม่มีใครนับหน้าถือตาพ่อน่ะสิ ใครๆ คงได้เอาไปลือ

กันทั้งประเทศว่าขนาดครอบครัวเล็กๆ ยังปกครองไม่ได้ นับประสาอะไร

จะปกครองบ้านเมือง”  

เขาเค้นเสียงแข็งกร้าว มองอะไรก็ขัดหูขัดตาไปหมด สิ่งเดียวที่พอ

จะทำให้เขายับยั้งชั่งใจไม่ปาข้าวของระเนระนาดอย่างเมื่อคืนได้บ้าง   

ก็คือสาวน้อยที่นั่งหน้าซีดปากสั่นอยู่ฝั่งตรงข้าม การิมเหลือบมองเธอ

แวบหนึ่ง จากนั้นก็ตัดพ้อบิดาอย่างนึกน้อยใจ  
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“พ่อห่วงหน้าตา รักศักดิ์ศรี รักเมียใหม่มากกว่าลูกตัวเอง แล้ว

ทำไมเราต้องเอาชีวิตทั้งชีวิตไปปกป้องแค่หน้าตาในสังคมของพ่อเรา

ด้วย” 

มาร์คฟังอย่างเห็นใจ แม้การิมจะพูดเช่นนั้น แต่เขารู้ดีว่าการิม

ไม่มีทางทำให้เร่ืองเดือดร้อนกระทบถึงหน้าท่ีการงานที่บิดารักมากเป็นแน ่

เพราะการิมรักและเคารพบุพการีมากเช่นกัน 

“ช่วงนี้คุณฌานจะไปไหนมาไหนคงต้องใช้บอดีการ์ดหลายคน

หน่อยนะครับ” 

“ไม่จำเป็น มีแค่นายกับยายเปี๊ยกสองคนก็พอแล้ว” เขาจ้องหน้า

เนรัญเขม็ง ปากยังคงพูดต่อ เน้นชัดว่า “เธอชี้เป็นชี้ตายชีวิตเราได้ และ

เราก็มั่นใจว่าเธอจะไม่ทิ้งให้เราตายหรอก” 

  

และกเ็ปน็ตามนัน้ เพราะตลอดหลายวนัตอ่มา เนรญัตอ้งใช้

ชีวิตตามติดการิมเป็นเงา อันที่จริงเธอไม่ได้อยากเสี่ยงชีวิตติดตามเขา

ต้อยๆ ไม่ได้อยากรับเงินค่าจ้างก้อนโตจากเขาแม้แต่น้อยด้วยซ้ำ แม้ว่า

ครอบครัวของเธอจะไม่ได้ร่ำรวยเทียบชั้นได้กับครอบครัวนักธุรกิจดัง  

อันดับต้นๆ ของประเทศอย่างครอบครัวการิม แต่ก็ใช่ว่าชีวิตเธอจะ

ลำบากถึงขั้นต้องมารับจ้างทำงานที่ใช้ชีวิตเป็นเดิมพันเสียเมื่อไร ที่เธอ

ยอมเพราะมีเหตุผลสองข้อคือ ข้อหนึ่ง เธอต้องการพบหน้าพี่ชายต่าง

สายเลือด และการิมก็เป็นบุคคลที่สามารถพาเธอไปพบเขาได้ และข้อ

สอง ซึ่งน่ากลัวที่สุด คือการิมชอบข่มขู่อยู่เสมอว่าถ้าเธอคิดหนีหรือไม่

ทำงานให้เขา เขาจะประกาศจับพี่ชายของเธอในฐานะผู้ก่อการร้ายข้าม

ประเทศ 

“คุณ แผลฉันหายแล้ว คุณจะพาฉันไปพบพี่ชายได้หรือยัง”  

เธอถามขณะเดินตามร่างสูงในชุดสูทออกจากลิฟต์ชั้นหนึ่งของ  

ตึกขาว ก่อนหน้านี้การิมบอกว่ารอให้แผลกระสุนถากตรงหลังมือของเธอ
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หายดีเสียก่อน แล้วจะพาไปพบกันกริชและจารินรัตน์ แต่เพราะความ  

วุ่นวายเรื่องงานรวมถึงชีวิตที่ยุ่งเหยิงของชายหนุ่มทำให้เขาดูจะลืมเรื่องนี้

ไป 

“แล้วคุณมีวิธีถามพี่ชายคุณแล้วเหรอเรื่องเข้าโรงแรม”  

ร่างสูงโปร่งหยุดเดิน หันมามองคนตัวเล็กในชุดเดรสสีหวานที่

ชะงักฝีเท้าหยุดตามเกือบไม่ทัน ดวงตาคมกริบสีเทากวาดมองคนที่อยู่

ร่วมบ้านอย่างชื่นชมและพอใจ หลายวันมานี้ที่ได้อยู่ใกล้กัน ความสวย

น่ารักของเธอก็ยิ่งเปล่งประกายมากขึ้นเรื่อยๆ ราวกับว่ายิ่งพิศยิ่งมอง  

ก็ยิ่งน่าลุ่มหลง บางวันเขาต้องรีบเข้านอนแต่หัวค่ำ เพราะไม่อยากเจอ

หน้าสวยใสกับรูปร่างอรชรของหญิงสาว เพราะมันจะทำให้เขาเพ้อฝัน

และใจเต้นแรง 

“มีสิ วิธีง่ายๆ และถ้าฉันได้ความมาว่าพี ่ตั ้งไม่ได้มีอะไรกับ  

ยายแจนของคุณ แล้วฉันทำให้พวกเขาเลิกกันได้ คุณจะปล่อยฉันไป  

ใช่ไหม” 

“ผมไม่ได้ต้องการแค่นั้น คุณก็น่าจะรู้ดีนี่นา เดือนหน้าผมต้อง

แต่งงานแล้ว ถ้าคุณพาแจนมาแต่งงานกับผมไม่ได้ ก็ถือว่างานของคุณ

ยังไม่สำเร็จ” 

“มันธุระกงการอะไรของฉันเนี่ย” เนรัญก้มหน้าบ่นพึมพำ แล้ว

เชิดหน้าพูดเสียงฉาดฉาน “ถ้าฉันทำให้ยายแจนมาแต่งกับคุณไม่ได้ตาม

วันและเวลาที่กำหนด ฉันจะจ้างผู้หญิงสวยๆ คนอื่นมาแต่งงานแก้หน้า

แทนให้คุณเอง” 

การิมหัวเราะเยาะเบาๆ  

“พูดง่ายดี แต่ว่าผมไม่ต้องการคนอื่น อ้อ ถ้าเป็นคุณก็พอได้นะ 

ผมอนุโลม” 

‘ใครเขาจะแต่งกับผู้ชายบ้ากามอย่างนายกันเล่า อีตาหน้ายาว

เอ๊ย!’  
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หญิงสาวย่นจมูก ก่นด่าในใจตามหลังคนที ่สาวเท้านำไปยัง

รถยนต์คันใหม่สีแดงสด รถคันนี้เขาเปลี่ยนเป็นคันที่สามแล้วตั้งแต่เธอ

มาอยู่กับเขา ไม่แน่ใจว่าเปลี่ยนหนีคนที่คิดปองร้าย หรือว่าเปลี่ยนเพราะ

อยากอวดความร่ำรวยโชว์เธอกันแน่ 

“แต่ฉันแน่ใจว่าจะลากว่าที่เจ้าสาวมาส่งให้คุณทันวันแต่งแน่นอน 

แล้วถ้าฉันทำสำเร็จ คุณก็ต้องปล่อยฉันเป็นอิสระ แล้วก็เลิกเอาพี่ชายฉัน

มาข่มขู่ด้วย” 

ชายหนุ่มยอมรับว่าคำพูดของคนตัวเล็กทำให้เขาสับสน เขาจะ

ยอมปล่อยให้เธอไปจากชีวิตง่ายๆ ได้อย่างไรกัน ในเมื่อเธอเป็นคนเดียว

ที่จะช่วยให้เขารอดพ้นจากการตามฆ่า และตราบใดที่ยังจับคนร้ายไม่ได้ 

เขาก็จำเป็นต้องมีเธออยู่ 

“ถ้าเรื่องแต่งงานสำเร็จ คุณได้หลุดจากคำว่าตัวประกันแน่นอน 

แต่ว่าผมจะจ้างคุณต่อ...” 

“งานเสี่ยงชีวิตน่ะเหรอ ฉันไม่เอาหรอก ฉันจะกลับเมืองไทยไป

พร้อมพี่ชาย” เธอรีบพูดแทรกปฏิเสธโดยเร็ว ทำให้การิมฮึดฮัด โต้กลับ

เสียงฉุนอย่างไม่รู้ตัว 

“ทำไม จะกลับไปแต่งงานกับไอ้ล่ำว่างั้นเถอะ” เขาจ้องใบหน้า

ฉงนฉงายของหญิงสาวตรงหน้าเขม็ง แล้วก้มหน้าลงเค้นเสียงเข้ม   

“แต่งที่ไหนบอกด้วย จะไปเผางานให้ราบเลย” 

 

รถสีแดงสดมันวับติดป้ายทะเบียนเลขสวยเลี้ยวเข้าซอยที่

แยกออกจากถนนหลักไปเป็นทางสูงชัน ถนนเส้นนี้เป็นทางตัน ที่อยู่  

สุดทางคือที่ตั้งของบ้านพักเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศกรีนนา 

รถยนต์ซึ่งมีมาร์คลูกน้องคนสนิทเป็นผู้ขับจอดนิ่งตรงทางโค้งก่อนถึง  

รั้วบ้านประมาณยี่สิบเมตร เพื่อซ่อนจากสายตาคนในบ้านหลังนั้น 

เนรัญซึ่งมีท่าทางแปลกใจในตอนแรก เปลี่ยนเป็นตาลุกวาวด้วย
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ความดีใจเมื่อได้ฟังคำอธิบายของการิมว่าบ้านหลังตรงหน้าคือบ้านใคร 

ยิ่งเมื่อสายตาสะดุดเข้ากับร่างสูงใหญ่ที่กำลังเดินผ่านประตูรั้วออกมา   

ก็ยิ่งทำให้หญิงสาวดีใจลิงโลด 

“พี่ตั้งนี่นา”  

เธอหันมายิ้มหวานนิดหนึ่งให้คนข้างกายที่นั ่งไขว่ห้างกอดอก

สีหน้าเครียด แล้วรีบเปิดประตูก้าวลงจากรถเร็วๆ กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปหา  

พี่ชายต่างสายเลือด 

เจ้าของร่างสูงใหญ่กำยำมีใบหน้าคมเข้มอย่างชายไทยแท้ ผิว  

สีแทนกับเคราเขียวครึ้มทำให้เขาดูน่าเกรงขาม ประกอบกับนัยน์ตาสีนิล

ที่เต็มไปด้วยความเย็นชาเรียบเฉยในเวลาปกติเช่นนี้ ยิ่งทำให้กันกริช  

เป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์ลึกล้ำน่าค้นหา 

“พี่ตั้ง!”  

คนที่กำลังก้มเก็บของบางอย่างลงในกระโปรงท้ายรถหันมามอง

ช้าๆ ตามเสียงแหลมคุ้นหู สาวน้อยรูปร่างบอบบางที่วิ่งกระโจนเข้ามา

สวมกอดเขาไว้แน่นทำให้เขาแปลกใจไม่น้อย  

“เน่ย์! มาได้ยังไง” ดวงตาเรียวรีเบิกกว้างขึ้นยามเห็นใบหน้าสวย

ใสที่คุ้นชิน เมื่ออีกฝ่ายเงยหน้าจากอกกำยำขึ้นมาสบตา “หนีคุณน้ามา

ใช่ไหม แล้วรู้ได้ยังไงว่าพี่พักอยู่ที่นี่” 

“ก็พี่ตั้งหนีเน่ย์มาทำไมล่ะคะ เน่ย์ก็ต้องมาตามหาพี่ตั้งสิ” เธอพูด

เสียงหวานออดอ้อนอยู่ในที “พี่ตั้งกลับเมืองไทยกับเน่ย์นะ นะคะ” 

“แต่พี่มาทำธุระนะเด็กดื้อ” เขาพูดเสียงอ่อนลง วางมือหนาลง

บนศีรษะอีกฝ่ายอย่างเอ็นดู “ทำตัวเป็นเด็กมีปัญหาหนีออกจากบ้าน

แบบนี้ คุณน้าก็พากันเป็นห่วงแย่น่ะสิเรา” 

“คนที่บ้านรู้กันหมดแล้วว่าเน่ย์มาตามหาพี่ตั้ง” เธอช้อนตามอง

เจ้าของใบหน้าเข้มอย่างงอนๆ แววตาของเขาดูหม่นหมองเยือกเย็นกว่า

ที่เธอเคยรู้จัก พานทำให้คนตัวเล็กน้อยใจไปใหญ่ คิดว่าพี่ชายคงรำคาญ
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และไม่อยากเห็นหน้าเธอ  

“ธุระสำคัญมากด้วยสินะคะ มาอยู่กับคู่หมั้นมันก็ต้องสำคัญกว่า

อยู่กับเด็กดื้อน่าเบื่ออย่างเน่ย์อยู่แล้วใช่ไหม” 

“ทำไมพูดแบบนี้ล่ะ เน่ย์เป็นน้องสาวของพี่นะ โลกนี้จะมีใคร

สำคัญไปกว่าเน่ย์ได้อีก แต่ที่พี่มาอยู่ที่นี่ก็เพราะมีเรื่องสำคัญต้องทำ

จริงๆ” เขาชายตามองประตูรั ้วบ้านแวบหนึ่ง แล้วก้มลงกระซิบกับ  

น้องสาว “เอาไว้เสร็จธุระแล้วพี่จะรีบกลับทันที แต่ว่าเน่ย์ต้องกลับไปรอ

พี่ที่เมืองไทยก่อนนะ เน่ย์มาตามพี่แบบนี้คนที่บ้านจะเป็นห่วง” 

“ไม่ค่ะ” หญิงสาวพูดเสียงสะบัด ใบหน้างอง้ำ “หลอกให้เน่ย์

กลับ จะได้ไม่มีใครมาขวางทางรักเวลาพาคู่หมั้นเข้าโรงแรมใช่ไหม” 

คราวนี้เจ้าของใบหน้าเข้มเบิกตาด้วยความตกตะลึง ตั้งแต่มาอยู่

ประเทศนี้ เขาจำได้ว่ามีโอกาสไปทำธุระที่โรงแรมแค่ครั้งเดียว และไม่คิด

ว่าน้องสาวจะบังเอิญไปเจอเข้าพอดี  

“เน่ย์เห็นเหรอ เน่ย์พักที่โรงแรมนั้นอย่างงั้นเหรอ” 

“เอ่อ...คือ ค่ะ พักที่นั ่นแหละ” เธอรีบรับสมอ้าง และเบี่ยง

ประเด็นกลับไปเรื่องเดิมโดยเร็ว “เน่ย์เห็นนะคะ ว่าพี่ตั้งกับยาย...เอ่อ...  

คู่หมั้นของพี่กอดกันกลมเข้าโรงแรม คงมีความสุขกันมากสินะคะ”  

หญิงสาวยื่นปากประชด ทำให้กันกริชยิ้มจางๆ ขยี้เรือนผมนุ่ม

เบาๆ น้ำเสียงที่เปล่งออกมาปกติยิ่งนัก  

“เข้าใจผิดแล้วเรา ผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่คุณจา แต่เป็นภรรยาท่าน

ทูตต่างหาก ท่านทูตให้พี่ขับรถพาภรรยาของท่านไปส่งที่โรงแรม แล้ว  

ที่ว่าเห็นกอดกันกลม สงสัยเน่ย์จะตาฝาดไปเองแล้วละ” เขาสบตา  

เธอนิ่ง ไม่มีร่องรอยพิรุธว่าโกหกแต่อย่างใด “ตั้งแต่เป็นพี่เป็นน้องกันมา 

พี่เคยโกหกเน่ย์สักครั้งไหม” 

“ไม่ค่ะ” น้องสาวส่ายหน้าช้าๆ หลบตาวบูด้วยความสำนึกผิด แต่

ในใจกลับดีใจยิ้มร่ากับคำตอบที่ได้ยิน 
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“ถ้าอย่างนั้นก็เชื่อพี่ได้แล้วใช่ไหม” เขาเหลือบตามองประตูรั้ว

แวบหนึ่ง และหันกลับมาพูดกับน้องสาวที่พยักหน้าหงึกๆ ด้วยเสียงเบา

กว่าเดิม “ถ้าอย่างนั้นฟังพี่นะ พี่อยากให้เน่ย์ช่วยปิดเรื่องที่พี่เป็นคู่หมั้น

กับคุณจาไว้ก่อน เพราะพี่มาอยู่ที่นี่เพื่อศึกษานิสัยใจคอของว่าที่ภรรยา

ในอนาคต พี่เลยปลอมตัวมาสมัครเป็นคนขับรถ เน่ย์เข้าใจที ่พี ่พูด  

ใช่ไหม” 

หญิงสาวขมวดคิ้วงุนงง เข้าใจที่พี่ชายบอกอยู่หรอก แต่ว่าเรื่องที่

ไม่เข้าใจคือ... 

“แต่ว่าวันนั้นเน่ย์เจอพี่ตั้งไปกับคุณจาที่ร้านอาหารในฐานะคู่หมั้น

ของเธอไม่ใช่เหรอ เน่ย์วิ่งตามเรียกพี่ตั้งแทบตายแต่พี่ตั้งก็ไม่ได้ยิน” 

กันกริชลอบระบายลมหายใจที่น้องสาวบังเอิญไปเจอเขาครั้งแล้ว

ครั้งเล่า ชายหนุ่มจึงจำต้องเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังโดยละเอียด  

ในวันนั้นที่ร้านอาหารเขาไปในนามคู่หมั้นของจารินรัตน์จริงๆ   

แต่ว่าหล่อนขอร้องให้เขาเล่นละครตบตาการิมเท่านั้น โดยที่หล่อนไม่รู้

ความจริงแม้แต่น้อยว่า คนขับรถที่เล่นละครให้ก็คือคู่หมั้นตัวจริงของเธอ

เอง 

“พี่อยากรู้ว่าคุณจาเธอเป็นคนดีแค่ไหนกัน ทำไมพ่อแม่แล้วก็คุณ

น้าถึงอยากให้พี่แต่งงานกับเธอนัก” 

“อืม...เข้าใจแล้วค่ะ ถ้าอย่างนั้น ถ้าพี่ตั้งสืบรู้ว่าเธอนิสัยไม่ดี   

พี่ตั้งจะถอนหมั้นกับเธอใช่ไหม”  

คำถามของผู้เป็นน้องเต็มไปด้วยความหวัง...ถ้าเป็นเช่นนั้นจริงๆ 

ก็คงดี เธอจะได้ไม่เหนื่อยในการหาทางแยกสองหนุ่มสาวออกจากกัน...  

แต่กันกริชไม่ตอบ เขาเลือกที่จะเปลี่ยนเรื่องแทน 

“มีเบอร์มือถือไหม พี่ขอหน่อย” 

หญิงสาวพยักหน้าบอกเบอร์โทรศัพท์ตัวเองให้พี่ชายบันทึกเก็บไว้

ในเครื่องของเขา  



รุ้งรำพิณ   91

“พักโรงแรมนั้นใช่ไหม พี่จะได้แวะไปหา” 

เนรัญกลืนน้ำลายอึกใหญ่ ส่ายหน้าเร็วๆ ขณะปฏิเสธ  

“มะ...ไม่ต้องค่ะ เน่ย์จะมาหาพี่ตั้งเอง” 

“แต่เน่ย์มาที่นี่บ่อยๆ ไม่ได้หรอกนะ” 

“ทำไมล่ะคะ เน่ย์รับปากว่าจะไม่บอกเรื่องที่พี่ตั้งเป็นคู่หมั้นคุณจา

หรอก” ความน้อยใจประเดประดังเข้ามาอีกรอบ หญิงสาวหน้างอ พูด

ประชดประชันเสียงเครือ “เป็นน้องสาวมาหาพี่ชายไม่ได้เหรอ พี่ตั้งกลัว

คู่หมั้นเข้าใจผิดใช่ไหม แล้วมาบอกว่าเน่ย์สำคัญกว่าใคร ที่แท้ก็โกหก” 

พี่ชายส่ายหน้าน้อยๆ ระอากับความแสนงอนของอีกฝ่าย แต่  

การจะทำให้น้องสาวตัวดีหายงอนก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเขา ชายหนุ่ม

ดึงร่างบางเข้ามากอด พร้อมกับจดจุมพิตหนักๆ ลงบนหน้าผากมน 

“หายงอนหรือยัง หรือต้องหอมแก้มด้วย” เขายิ้มมุมปากบางๆ   

รู้ว่าเนรัญรักและติดเขามากแค่ไหน และวิธีนี้ใช้ได้ผลชะงัดนักในการ

ปราบคนขี ้งอน เขากดจมูกโด่งเป็นสันลงบนพวงแก้มสองข้างของ  

น้องสาวเร็วๆ กว่าจะรู้ตัวว่าลืมโกนหนวดเคราก็สายไปแล้ว 

“พี่ตั้ง แก้มเน่ย์เป็นผื่นแน่เลย” หญิงสาวยกมือขึ้นลูบแก้มป้อยๆ 

แต่ก็อิ่มใจจนเก็บรอยยิ้มไว้ไม่ไหว เผลอฟาดมือลงบนต้นแขนอีกฝ่าย

ด้วยความเขินอาย แล้วก็ต้องตกใจที่เห็นพี่ชายหน้าตาเหยเก 

“โอ๊ย!”  

กันกริชอุทาน ยกมือจับต้นแขนขวาราวกับเจ็บปวดมาก ทำให้

ใบหน้างามซีดเผือดลงพลัน 

“พี่ตั้ง เน่ย์ขอโทษ ไม่นึกว่าเน่ย์จะมือหนักขนาดนี้” หญิงสาวพูด

เสียงอ่อย แต่ชายหนุ่มกัดฟันข่มความเจ็บพลางฝืนยิ้ม  

“ไม่ใช่เน่ย์มือหนักหรอก แต่แขนพี ่เจ็บอยู ่แล้ว เอ่อ...คือว่า  

เมื่อหลายวันก่อนซุ่มซ่ามเดินชนประตู” เขาพูด เมื่อเห็นอีกฝ่ายมีสีหน้า

สำนึกผิดราวกับจะร้องไห้จึงรีบยกมือยีผมหญิงสาวปลอบใจ “ไม่เอาน่า 
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ไม่ใช่ความผิดของเน่ย์สักหน่อย เน่ย์กลับไปรอพี่ที่โรงแรมก่อนนะ เดี๋ยวพี่

ขับรถไปส่งท่านทูตกับครอบครัวเรียบร้อยแล้วพี่จะแวะไปหา” 

หญิงสาวมีสีหน้าอิหลักอิเหลื่อ แต่ก็ตกปากรับคำไป ถึงเธอจะ  

ไม่ได้พักที่นั่น อย่างไรเสียการิมก็ต้องพาเธอติดสอยห้อยตามไปที่ทำงาน

ของเขาอยู่แล้ว ถึงเวลานั้นถ้าพี่ชายต่างสายเลือดของเธอโทร. มาหา

ค่อยวิ่งออกไปพบเขาก็ยังได้ แถมดูแนบเนียนดีด้วย 


