
“ผมรักคุณ”
เสียงคุ้นหูที่ดังออกมาจากห้องเบื้องหน้า ทำให้ฉัตรดาวอดแปลกใจ 

ไมไ่ด ้นัน่เปน็เสยีงของอเนก คนรกัของหลอ่นไมผ่ดิแน ่แตท่ำไมเขาถงึอยูใ่น 

หอ้งนัน้ และทำไมถงึพดูประโยคนัน้ ทัง้ๆ ทีต่วัหลอ่นยนือยูค่นละฟากฝัง่ประต ู 

นั่นเป็นประโยคที่เขาควรจะพูดกับหล่อนสิ ไม่ใช่เจ้าของห้องนี้

ความเคลือบแคลงและความหึงหวง ทำให้ฉัตรดาวผลักประตูเข้าไป 

ทนัท ีและภาพทีเ่หน็กท็ำเอาหลอ่นแทบขาดสต ิเมือ่ชายหนุม่รปูรา่งสงูโปรง่ 

ทีห่ลอ่นรกัจนสดุหวัใจกำลงัจบูกบัหญงิสาวรา่งระหงในออ้มกอด มนัคงเปน็ 

ภาพที่สวยงามของคู่รัก แต่สำหรับหล่อนกลับเป็นภาพอันน่าเจ็บปวด และ 

ความปวดร้าวนั้นก็เพิ่มพูนขึ้นเป็นทวีคูณ ด้วยหญิงสาวที่จุมพิตดูดดื่มอยู่ 

กับคนรักของหล่อนคือมาริษา เพื่อนที่สนิทที่สุดของหล่อนนั่นเอง

“ทำอะไรกันน่ะ” ฉัตรดาวโพล่งออกไปอย่างดุดัน

มาริษาผลักชายหนุ่มออกทันที ซึ่งอเนกก็ถอยอย่างง่ายดาย คนทั้งคู่ 

หันมามองฉัตรดาวด้วยความตระหนกตกใจ ใบหน้าซีดเผือดของทั้งสอง 

บทนำ

ตวัอยา่ง
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ทำใหห้ลอ่นอดคดิไมไ่ดว้า่เปน็ใบหนา้ของอาชญากรรา้ยทีฉ่กชงิเอาความรกั 

และความไว้ใจจากหล่อนไป

การทรยศหักหลังครั้งนี้ทำเอาหญิงสาวรู้สึกเหมือนถูกบีบรัดหัวใจ 

จากมอือนัทรงพลงัของปศีาจ เหมอืนปอดขาดอากาศอยา่งกะทนัหนั รา่งกาย 

สั่นเทิ้มไปด้วยความโกรธแค้น

“มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดนะฉัตร” มาริษาร้องบอกด้วยเสียงสั่นเครือ 

เห็นได้ชัดว่ายังคงตระหนกกับการถูกพบเจอในสภาพเช่นนี้

“เห็นอยู่ตำตาอย่างนี้ เธอยังว่าฉันเข้าใจผิดอีกเหรอ” ฉัตรดาว 

สวนออกไปดว้ยความเดอืดดาล ไมม่กีารหกัหลงัครัง้ไหนในชวีติทำใหห้ลอ่น 

เจ็บปวดเท่าครั้งนี้มาก่อน

คนรักกับเพื่อนรัก...

“แต่เธอต้องฟังฉันนะ” มาริษาพยายามจะแก้ตัว

“ไมต่้องพดู” ฉตัรดาวชิงตดับทเสียก่อน ไมเ่ปดิโอกาสใหแ้กต้ัวอะไร 

ทั้งสิ้น “เสียแรงที่ฉันไว้ใจเธอนะ...มาริษา”

“พีว่า่ใจเยน็ๆ กอ่นดกีวา่นะฉตัร” อเนกพยายามไกลเ่กลีย่ทำตวัเหมอืน 

เป็นคนกลาง ทั้งที่ไม่ใช่

ฉัตรดาวนิ่งงัน ก่อนจะเดินตรงไปหาเขา หล่อนจ้องใบหน้าผู้ชายซึ่ง

กำลงัจะแตง่งานดว้ยในอกีไมก่ีเ่ดอืนขา้งหนา้นีด้ว้ยแววตาทีเ่ตม็ไปดว้ยเพลงิ 

แหง่ความโกรธแคน้ หงึหวง และโศกเศรา้ นำ้ตาไหลนองหนา้อยา่งเจบ็ปวด  

ทุกความรู้สึกส่งพลังไปตามเรียวแขน หล่อนง้างฝ่ามือขึ้นก่อนจะฟาดแก้ม

อเนกอย่างแรง 

“คนชั่ว”

“แตฉ่ตัร เธอตอ้งฟงัฉนันะ” มารษิาโผเขา้มาหา และพยายามอธบิาย 

อีกครั้ง

ฉัตรดาวหันไปมองเพื่อนรักด้วยสายตาราวกับแม่เสือสาวที่ถูกชิง 

ลูกรักไป การพยายามจะเข้ามาอธิบายของมาริษาดูเหมือนออกตัวปกป้อง 

ตวัอยา่ง
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อเนก นั่นทำให้หล่อนทนไม่ได้ ฝ่ามือที่ยังแดงจากการปะทะแก้มคนรัก 

ฟาดเปรี้ยงไปที่แก้มใสของเพื่อน จนสั่นสะเทือนและแดงก่ำด้วยพิษแห่ง 

ความแค้นของหล่อน

“ฉันผิดหวังจริงๆ” ฉัตรดาวตะโกนลั่นห้องก่อนจะกรีดร้องออกมา 

ไมเ่ปน็ภาษา รา่งบอบบางพาหวัใจบอบชำ้หนสีิง่แวดลอ้มอนันา่ขมขืน่ใจทนัท ี 

หญิงสาววิ่งอย่างรวดเร็วปานพายุคลั่ง ทิ้งคนที่เคยรักทั้งสองให้กลายเป็น 

อดีตอยู่เบื้องหลังอย่างไม่มีวันหวนกลับ

ตวัอยา่ง



ยาบรลิ บนิ ฮาเหมด็ ทรดุกายลงนัง่บนเกา้อีน้วมอยา่งดดีว้ยความ 
เหนื่อยล้า เขาเริ่มรู้สึกว่าการเป็นทายาทผู้สืบทอดอาณาจักรโมฮัมหมัด 

ออร์แกไนเซชัน ที่มีมูลค่านับหมื่นล้านดอลลาร์นั้นมันช่างหนักหนาสาหัส 

เสียเหลือเกิน

ด้วยโมฮัมหมัด ออร์แกไนเซชัน เปรียบประดุจกระดูกสันหลังของ 

เศรษฐกจิในประเทศอลั อลิยาส เลยกว็า่ได ้ประกอบไปดว้ยบรษิทัในเครอื 

หลายร้อยหลายพันบริษัท ได้แก่ บริษัทก่อสร้าง บริษัทผลิตและจำหน่าย 

เหล็ก อะลูมิเนียม บริษัทผลิตและจำหน่ายน้ำมัน บริษัทเดินเรือ บริษัท 

ขนส่ง และอื่นๆ อีกมากมายเท่าที่จะนึกได้ว่าประเทศอันมั่งคั่งประเทศหนึ่ง

จะมีกิจการใหญ่โตอะไรสักอย่าง

ยาบริลคิดเล่นๆ ว่า ถ้าพ่อของเขามีทายาทสักร้อยคนก็คงดี จะได้ 

ยกกิจการทั้งหมดให้พวกนั้นไป ส่วนเขาก็ใช้เงินปันผลอันมหาศาลออก 

เดินทางท่องเที่ยว ใช้ชีวิตสมบุกสมบันอย่างที่ชื่นชอบและเคยทำ ก่อนจะ 

๑

ตวัอยา่ง
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โดนบงัคบัใหม้านัง่เครง่เครยีดอยูบ่นเกา้อีพ้นกัพงิสงูราคาแพงแตไ่มส่ะดวก 

สบายตัวนี้ 

เหตผุลทีเ่ขาตอ้งทำเชน่นีน้ะ่หรอื กเ็พือ่เตรยีมพรอ้มในการรบัผดิชอบ 

อาณาจักรอันยิ่งใหญ่แห่งนี้ซึ่งจะตกถึงมือในอนาคตนั่นเอง

แต่เรื่องมีพี่น้องมากล้นเป็นเพียงความคิดที่เป็นไปไม่ได้ เพราะถ้า 

ไม่นับพี่ชายซึ่งกลายเป็นหัวหน้าผู้ก่อการร้ายตัวยงที่ประเทศมหาอำนาจ 

ตอ้งการตวัมากทีสุ่ดแลว้ เขากค็อืทายาทคนเดยีวของ โมฮมัหมดั บนิ ฮาเหมด็  

เจ้าของโมฮัมหมัด ออร์แกไนเซชัน ผู้ที่สร้างอาณาจักรบิน ฮาเหม็ดขึ้นมา 

จากการเปน็พระสหายของพระราชาธบิดไีฟซาล ผูค้รองประเทศอลั อลิยาส 

พระองค์ปัจจุบัน

ชัว่วนิาทนีัน้เอง ยาบรลินกึไปถงึหญงิสาวคนหนึง่ผูม้ดีวงหนา้แจม่ใส 

ราวกับตุ๊กตาแล้วดีดนิ้ว

ใช่แล้ว เขาไม่ได้เป็นบิน ฮาเหม็ด คนเดียวที่หลงเหลืออยู่ เขายังมี 

ฉัตรดาว สิกราช น้องสาวต่างมารดาเหลืออยู่อีกหนึ่งคน

และถงึแมจ้ะอยูก่นัคนละซกีโลก แตย่าบรลิยงัตดิตอ่นอ้งสาวผูน้า่รกั 

เสมอ เพราะผูกพันกับหล่อนมาตั้งแต่เด็ก 

ทั้งเขา พี่ชาย และน้องสาวตัวเล็กๆ ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างรักใคร่ 

ภายใต้ร่มเงาของตระกูลบิน ฮาเหม็ด หลายครั้งที่พี่ชายสองคนแย่งกัน 

เอาใจน้องสาวจนเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกัน แต่ในที่สุดความรักก็ทำให ้

ทุกอย่างคลี่คลายลงไปได้ 

แต่แล้วในวันหนึ่งกลางฤดูร้อน ด้วยเหตุผลบางประการซึ่งเขาก็ 

ไม่รู้แน่ชัด พ่อของเขาโกรธมารดาของฉัตรดาวเป็นฟืนเป็นไฟจนถึงกับ 

ไล่ตะเพิดออกจากบ้าน ตั้งแต่นั้นมายาบริลจึงถูกสั่งห้ามมิให้ยุ่งเกี่ยวกับ 

น้องสาวและมารดาของหล่อนอีกเลย 

เขามาสืบรู้ภายหลังว่ามารดาของฉัตรดาวไม่สามารถทนกับกฎระเบียบ 

ทางศาสนาทีเ่ขม้งวดของพอ่ได ้หลอ่นฝา่ฝนืกฎของครอบครวั และบทบญัญตัิ 

ตวัอยา่ง
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ของอัลลอฮ์ ทำให้มีปากมีเสียงกับชีคโมฮัมหมัด๑ ซึ่งเป็นผู้เคร่งศาสนา 

อย่างหาที่เปรียบมิได้

แต่ถึงจะถูกห้ามจากบิดาผู้เป็นใหญ่ ยาบริลก็ยังแอบติดต่อและให้ 

ความช่วยเหลือน้องสาวอยู่เป็นประจำ ทำให้สายใยแห่งความเป็นพี่น้อง 

ยังคงแนบแน่นอย่างไม่เสื่อมคลาย รอยยิ้มผุดพรายขึ้นบนใบหน้าคมสัน 

เมื่อนึกถึงน้องสาวผู้น่ารักคนนั้น

กริ๊ง...

เสียงโทรศัพท์ดึงความคิดของยาบริลให้กลับสู่ห้องทำงานใหญ่โต 

แต่น่าอึดอัด รอยยิ้มหุบลง เขาสูดลมหายใจก่อนจะปล่อยมันออกมาจน 

หมดเพื่อเตรียมรับสถานการณ์อะไรก็ตามของบริษัทที่กำลังจะเกิดขึ้น 

หลังจากรับสาย

“ฮัลโหล” เสียงของเขาบ่งบอกถึงอำนาจอันมากล้นจนปลายสาย 

ยังรู้สึกยำเกรง

“ท่านรองครับ ทางไกลจากประเทศไทยครับ” เสียงเลขานุการหนุ่ม

ดังออกมาจากโทรศัพท์

“ฉัตร” ยาบริลพึมพำถึงน้องสาว ไม่มีใครอีกแล้วในประเทศไทย 

ที่จะโทร. หาเขานอกจากหล่อน เขารีบกรอกเสียงตอบกลับอย่างเร่งร้อน  

“ต่อสายเข้ามาเลย”

เสียงเลขานุการของเขาเงียบหายไปพร้อมๆ กับเสียงดนตรีรอสาย 

ดังขึ้นมา ยาบริลยกนาฬิกาโรเล็กซ์ขึ้นดู ตอนนี้ที่ประเทศไทยคงเป็นเวลา 

เกือบจะเที่ยงคืนแล้ว

“พี่...” เสียงสะอื้นไห้ของฉัตรดาวทำให้ชายหนุ่มตกใจ

“ฉัตร เป็นอะไรหรือเปล่า น้ำเสียงไม่ค่อยดีเลย”

หญิงสาวยังคงร่ำไห้และเอ่ยอะไรต่อมิอะไรออกมามากมาย แต่เป็น

๑ ชีค ในที่นี้หมายถึงผู้นำทางศาสนา

ตวัอยา่ง
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ประโยคที่เขาแทบจะจับใจความไม่ได้เลยสักนิด

“ฉัตรทำใจดีๆ ไว้นะ สงบสติอารมณ์สักครู่ แล้วค่อยๆ บอกพี่มาว่า 

เกิดอะไรขึ้น” เขาพยายามปลอบประโลม เพื่อดึงต้นตอแห่งความทุกข์ใจ 

ของน้องสาวออกมา

“มัน...ชายโฉด...หญิงชั่ว...” เสียงของหล่อนยังคงอู้อี้และติดขัดจาก 

การสะอึกสะอื้น แต่ถึงกระนั้นคำบางคำก็หลุดออกมาอย่างชัดเจนด้วย 

น้ำหนักเสียงที่บ่งบอกถึงความเกลียดชัง

“อะไร ใครชั่ว”

“อเนก...นงัรษิา...มนัทรยศนอ้ง” ฉตัรดาวตอบดว้ยนำ้เสยีงทีข่าดหว้ง 

ไม่ปะติดปะต่อเช่นเคย ก่อนจะปล่อยโฮอย่างไม่อาจสะกดกลั้นเอาไว้ได้อีก 

เมื่อเอ่ยชื่อคนทั้งสอง

“อเนก” เขาทวนชื่ออย่างใช้ความคิด “แฟนฉัตรน่ะเหรอ มันทำอะไร 

ฉัตร บอกพี่มา เดี๋ยวพี่จะไปจัดการมันเอง”

“มันกับนังริษาแอบมีอะไรกันลับหลังน้อง พวกมันทรยศน้อง...

ฮือๆ”

“มาริษา” เขาทวนอีกชื่อหนึ่ง ภาพใบหน้างามราวเทพธิดาลอยอยู่ใน 

ห้วงความคิด ความงามของหล่อนสามารถตรึงจิตใจอันเย็นชาของเขาได้  

แม้จะเคยเห็นรูปที่ถ่ายคู่กับน้องสาวเพียงครั้งเดียว แต่นั่นก็เกินพอแล้ว 

สำหรับการจดจำหล่อนอย่างไม่อาจลืมเลือน 

“อาจจะมีการเข้าใจผิดก็ได้นะฉัตร”

“ไม่เข้าใจผิดค่ะ น้องเห็นเต็มสองตาว่าพวกมันกำลังทรยศน้อง มัน 

สองคนจูบกัน ไม่รู้ว่าพวกมันทำอย่างนี้มาแล้วกี่ครั้ง ถ้าน้องไม่เปิดประตู 

เข้าไปตอนนั้น พวกมันจะไปกันถึงขั้นไหนก็ไม่รู้”

คำบอกเลา่ของนอ้งสาวทำเอายาบรลิจนิตนาการเลยเถดิไปไกล ภาพ 

เปล่าเปลือยของหญิงสาวที่เขาแอบหลงรักกำลังเริงสวาทอยู่กับคนรักของ 

น้องสาวผุดขึ้นมาในสมองอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ตวัอยา่ง
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“ถ้ามันทำถึงขนาดนี้ละก็ เลิกกับมันเสีย ยังมีผู้ชายดีๆ อีกถมไปที่ 

พร้อมจะให้ความรักแก่น้องของพี่” เขาปลอบ

“ไม่ได้ค่ะ” เสียงของฉัตรดาวอ่อนลง ทั้งสั่นเครือและสะอื้นไห้

“ทำไม”

“น้องรักเขา” ฉัตรดาวปล่อยโฮออกมาอีกครั้ง คราวนี้ดูเหมือนจะ 

หนักกว่าครั้งก่อน “น้องขาดเขาไม่ได้ค่ะพี่”

“ทำใจดีๆ เอาไว้ฉัตร” เขาได้แต่พูดปลอบ อยากจะโอบกอดแต่ก็ทำ 

ไม่ได้ ด้วยระยะทางที่ห่างไกลคนละซีกโลกทำให้เขาใช้เพียงคำพูดอ่อนโยน

โอบกอดหล่อนแทน

แต่ในความเป็นจริงแล้ว มันจะแทนกันได้หรือ...

“น้องเจ็บเหลือเกิน...ฮือ...” หญิงสาวยังคงร้องไห้ไม่หยุด “ทำไมมัน

ถึงได้ทรมานอย่างนี้คะพี่”

“ฉัตร...” 

คำกล่าวของน้องสาวทำเอาเขาอึ้งจนเอ่ยอะไรไม่ออก ความทรงจำ 

เกี่ยวกับคนรักเก่าผุดขึ้นมา แต่เขาไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดกับหล่อนจะสาหัสกว่าสิ่ง

ที่เคยเกิดกับตัวเองหรือเปล่า

ไม่มีคำพูดอะไรออกจากปากฉัตรดาวอีกแล้ว ยาบริลได้ยินแต่เสียง 

สะอื้นไห้ เสียงคร่ำครวญโหยหา มันทำให้เขาอดนึกไม่ได้ว่าหล่อนอาจทำ 

เรื่องที่เขาจะต้องเสียใจไปตลอดชีวิต

“ฉตัรทำใจดีๆ  นะ พีจ่ะรบีเคลยีรง์านทางนีแ้ลว้จะบนิไปหา” ยาบรลิเอย่ 

นี่คงเป็นทางเดียวที่จะยื้อชีวิตน้องสาวได้ หากหล่อนคิดสั้นแบบที่เขาคิด 

ชายหนุ่มรู้สึกอึดอัดใจ ด้วยตอนนี้เขาไม่สามารถทำอะไรได้เลย  

การใช้โทรศัพท์ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเหมือนทุกครั้งที่เขาประชุมเรื่องธุรกิจ 

เลยสักนิด 

“ฉัตรรอพี่ได้ไหม”

ยงัคงไมม่เีสยีงตอบ เขาไดย้นิเพยีงเสยีงรอ้งไหส้ะอกึสะอืน้ลอดผา่น 
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โทรศัพท์ออกมาเท่านั้น

“ฉัตรรอพี่นะ” ยาบริลถามย้ำออกไปด้วยความหวาดหวั่น

“ค่ะ” ฉัตรดาวตอบกลับมาสั้นๆ ปนเสียงสะอื้นไห้

“สัญญากับพี่สิ ว่าฉัตรจะรอพี่” เขาย้ำอีกครั้ง

“นอ้งไมรู่ว้า่ทนไดแ้คไ่หนนะคะ แตน่อ้งจะรอ รอจนกวา่พีช่ายจะมา” 

เสียงหญิงสาวเต็มไปด้วยความเศร้า ความเจ็บปวดทรมานอันแสนสาหัส 

จนเขารู้สึกได้

น้ำเสียงของฉัตรดาวดูเหมือนจะไม่ช่วยให้ยาบริลมั่นใจสักเท่าไรว่า 

หล่อนจะไม่คิดสั้น แต่อย่างน้อยเขาก็ถือมันเป็นคำสัญญามั่นเหมาะเพื่อ 

ปลอบใจตวัเองวา่นอ้งสาวคงไมท่ำอะไรผดิๆ กอ่นจะไดพ้บเขา คำตอบรบัจาก 

น้องสาวเป็นเสมือนคำมั่นที่ทำให้เขาแน่ใจว่า จะได้เห็นหน้าหล่อนอีกครั้ง

ชายหนุ่มมองกองเอกสารบนโต๊ะหลังจากวางสายแล้ว เขาจะต้องทำ 

โครงการท้ังหมดใหเ้สรจ็ภายในสปัดาหน์ี ้และสง่ใหท้ีป่ระชมุคณะกรรมการ 

บริษัทซึ่งมีบิดาของเขาเป็นประธานพิจารณาในปลายสัปดาห์ถัดไป นั่น 

หมายความว่าต้องใช้เวลาถึงสองสัปดาห์จึงจะเสร็จส้ินกระบวนการท้ังหมด

ถ้ารอให้ถึงเวลานั้น ฉัตรดาวจะยังรอคอยเขาอยู่อีกหรือ...

ยาบรลิถอนหายใจ กอ่นจะยกหโูทรศพัทข์ึน้มาอกีครัง้ “มาซดู...นาย 

ช่วยเตรียมเครื่องบินให้ฉันที”

“ท่านรองจะไปไหนหรือครับ”

“ฉันจะไปกรุงเทพฯ” ยาบริลบอกจุดหมายกับเลขานุการหนุ่ม

“เมื่อไรครับ” มาซูดถามกลับมาขณะหยิบสมุดบันทึกขึ้นมาจด

เขาขมวดค้ิวกับคำถามน้ันอย่างขัดใจ ก่อนจะตอบส้ันๆ ว่า “เด๋ียวน้ี”

ดว้ยอำนาจเงนิทีเ่ปน็รองเพยีงแคก่ษตัรยิแ์หง่อลั อลิยาส ทำใหท้กุคน 
ทีเ่ปน็ลกูจา้งของตระกลูบนิ ฮาเหมด็ สามารถสรรหาทกุสิง่ทกุอยา่งทีน่ายจา้ง 

ของพวกเขาตอ้งการมาประเคนใหไ้ดใ้นเวลาอนัรวดเรว็ และครัง้นีก้เ็ชน่กนั 
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เมื่อยาบริลต้องการจะบิน เขาก็ได้บิน

มาซูดใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงก็ทำให้เจ้านายน้อยของเขาขึ้นมานั่งอยู่บน 

เกา้อีน้า่สบายบนเครือ่งบนิเจต็สว่นตวัทีต่ดิสญัลกัษณเ์อม็-โอ อนัเปน็อกัษร 

ย่อของโมฮัมหมัด ออร์แกไนเซชัน

เขามองบรุษุหนุม่ผูม้ฐีานะไมต่า่งอะไรกบัเจา้ชายนอ้ยๆ ของอลั อลิยาส  

ดว้ยความเลือ่มใส เจา้นายของเขาแมจ้ะมอีายเุพยีงแคส่ามสบิป ีแตไ่ดพ้สิจูน ์

ให้ทุกคนในบริษัทเห็นแล้วว่ามีความสามารถที่จะสืบทอดกิจการหมื่นล้าน

ดอลลาร์ต่อจากบิดาได้อย่างสบาย 

“ออกจากอัล อิลยาส ไปกรุงเทพฯ กะทันหันอย่างนี้ ไม่กลัวท่าน 

ประธานว่าเอาหรือครับ” มาซูดถามเพื่อทำลายความเงียบที่บีบคั้นจิตใจ

“นายพูดเหมือนไม่รู้จักพ่อของฉัน” ยาบริลเงยหน้ามองผู้ช่วยของ 

ตัวเอง “พ่อไม่มีวันรู้หรอกว่าฉันไม่ได้อยู่ในอัล อิลยาส จนกว่าจะไม่เห็น 

ฉันในที่ประชุมในอีกสองสัปดาห์โน่นแหละ”

คงจะจรงิอยา่งทีย่าบรลิเอย่ เพราะมาซดูคดิวา่ทา่นประธานโมฮมัหมดั 

ตอ้งดแูลกจิการมากมายเลยไมม่เีวลาวา่งพอจะสนใจวา่ ใครจะไปใครจะอยู่ 

ในคฤหาสน์อันใหญ่โต

“ท่านรองจะไปกรุงเทพฯ ทำไมหรือครับ”

ผู้เปรียบเสมือนเจ้าชายมองหน้าคนสนิทด้วยสีหน้าเคร่งขรึม ก่อน 

จะตอบออกไปด้วยน้ำเสียงเคร่งเครียด “ฉันจะไปหาฉัตรดาว”

ชื่อนั้นทำเอามาซูดถึงกับสะดุ้ง “แต่...”

ยาบริลยกมือห้าม “ฉันรู้ พ่อไม่อยากให้ใครติดต่อกับคุณน้าและ 

ฉัตรดาว แต่นี่มันจำเป็นจริงๆ ฉันอดห่วงน้องสาวไม่ได้เมื่อรู้ว่าเธอกำลัง 

เป็นทุกข์”

“เป็นทุกข์หรือครับ” มาซูดทวนคำ และเริ่มเป็นห่วงหญิงสาวหน้าตา 

งดงามคนนั้นขึ้นมา ฉัตรดาวไม่เพียงแต่เป็นน้องสาวที่รักของยาบริล แต่ 

ความน่ารักของหล่อนยังทำให้หัวใจเขาเต้นไม่เป็นส่ำอีกด้วย เมื่อคราวที่ 
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ท่านประธานมีประกาศิตห้ามใครก็ตามในตระกูลบิน ฮาเหม็ดพูดถึงและ 

ติดต่อกับสองแม่ลูกคู่นี้อีก หัวใจของเขาก็แทบจะสลายตามไปด้วย

รอยแผลเล็กๆ เพิ่งจางหายไปไม่นาน บัดนี้คำพูดเพียงไม่กี่คำของ 

เจ้านายกลับทำให้บาดแผลนั้นปริแตกออกมาอีกครั้งหนึ่ง เขารู้สึกปวดร้าว

เมื่อฉัตรดาวเจ็บปวด

ยาบรลิหยบิรปูถา่ยสองใบซึง่ฉตัรดาวสง่มาใหเ้มือ่ปลายปทีีแ่ลว้ขึน้มา  

ใบหน้าของหล่อนเปื้อนไปด้วยรอยยิ้มอย่างมีความสุข หลังจากผู้ชายที่ยืน 

อยู่ข้างๆ หล่อนในรูปขอแต่งงาน หญิงสาวเล่ามาในจดหมายด้วยความสุข

อันล้นปรี่ที่เขาเองก็สัมผัสได้

จากนั้นเขาก็เลื่อนสายตาไปที่รูปอีกใบหนึ่ง ที่ฉัตรดาวถ่ายกับ 

เพื่อนสนิท และจะเป็นเพื่อนเจ้าสาวในวันสำคัญของหล่อน เพื่อนที่หล่อน

บอกมาในจดหมายว่าเขาจะต้องหลงรักถ้าได้พบตัวจริง ชายหนุ่มถอนใจ 

น้องสาวคงไม่รู้หรอกว่า มันได้เกิดขึ้นแล้ว

ใบหน้าของหญิงสาวผู้นั้นงดงามราวเทพธิดา ผิวขาวใสดั่งกระเบื้อง  

อีกทั้งนัยน์ตาแขกที่เป็นประกายเจิดจรัสก็ทำให้เขาอดหลงรักไม่ได้แม้เห็น

เพียงแค่รูปถ่าย 

“มาริษา” เขาพร่ำเพ้อออกมา ก่อนจะตัดใจยื่นรูปสองใบนั้นให้มาซูด  

“ผู้ชายกับผู้หญิงในรูปทำให้น้องสาวของฉันเจ็บ”

ชายหนุ่มรับรูปมาจากเจ้านาย สายตาเพ่งมองใบหน้างามที่ไม่ได้เห็น 

เสียนาน ฉัตรดาวทำให้เขาไม่สามารถเบือนสายตาไปมองคนอื่นที่เจ้านาย 

บอกได้เลย

“หลังจากถึงกรุงเทพฯ ฉันอยากให้นายสืบประวัติของสองคนนั้น 

ให้หน่อย” เขาเริ่มสั่งการ

“เพื่ออะไรครับ”

แววตาของยาบริลวาวโรจน์ขึ้นมา 

“ฉันไม่อยากให้น้องสาวของฉันต้องจมอยู่กับมัน” เขาเอ่ยออกมา 
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โดยที่ฟันบนและฟันล่างแทบจะบดเบียดกันจนแหลกไปข้างหนึ่ง “ใครทำ 

น้องสาวของฉันเจ็บ มันจะต้องเจ็บกว่าเป็นร้อยเท่า”

มาซูดมองเจ้านายน้อยด้วยความกลัวเกรง ก่อนจะมองรูปชายหญิง 

สองคนนัน้ ถงึแมต้วัเองจะไมใ่ชค่นทีถ่กูอาฆาต แตเ่ขากอ็ดประหวัน่พรัน่ใจ 

แทนทั้งคู่ไม่ได้

หลังลงจากเครื่องบินส่วนตัวแล้ว ยาบริลก็เดินทางด้วยรถเมอร์- 
เซเดส-เบนซ์คันงามไปยังบ้านพักของน้องสาว แต่การจราจรยามเช้าอัน 

คับคั่งของมหานครใหญ่ทำให้การเดินทางไม่รวดเร็วเหมือนใจที่ไปถึง 

จุดหมายเรียบร้อยแล้ว

“บ้าจริง มันติดอะไรนักหนานะ” เขาพึมพำอย่างหงุดหงิด

“เป็นชั่วโมงเร่งด่วนครับ” มาซูดตอบ

ยาบริลยกนาฬิกาขึ้นมาดูเวลาอีกครั้ง หลังวางสายจากน้องสาวจน 

ถึงตอนนี้ก็กินเวลาไปกว่าสิบสองชั่วโมงแล้ว ชายหนุ่มเงยหน้าจากเข็มเล็กๆ 

ที่เดินสอดประสานกันไปมองทางเท้าด้านนอกอย่างใช้ความคิด 

“เดี๋ยวฉันเดินไปดีกว่า”

“แต่...” มาซูดพยายามทัดทาน 

ยังไม่ทันที่เลขานุการจะเอ่ยอะไรมากกว่านั้น ยาบริลก็เปิดประตูรถ 

ลงไปยืนอยู่บนถนนเรียบร้อยแล้ว ร่างสูงสง่า ใบหน้าคมคาย และผมที่ 

หยักศกเล็กน้อย ทำให้หญิงสาวในรถคันข้างเคียงหันมามองเขาด้วยสายตา 

หวานฉ่ำ

มาซูดจะเปิดประตู แต่กลับถูกมือใหญ่แข็งแรงดันเอาไว้ เขาจึง 

กดปุ่มเลื่อนกระจกหน้าต่างลงเมื่อเจ้านายก้มหน้า

“นายไม่ต้องไปหรอก”

“แต่ท่านรองครับ...” เลขาฯ หนุ่มท้วง แต่ถูกขัดขึ้นอีก

“จากตรงนี้ไปอีกไม่ไกล ฉันเดินไปคงจะเร็วกว่า ส่วนนายไปกับรถ 
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ก็แล้วกัน” ยาบริลเอ่ยเป็นเชิงออกคำสั่ง ก่อนจะใช้ฝ่ามือตบหลังคารถเบาๆ 

แล้วเดินกึ่งวิ่งจากไปพร้อมสายตาอ้อยอิ่งของหญิงสาวบนรถข้างเคียง

หลังจากเดินมาได้ไม่นาน ยาบริลก็รู้สึกว่าคิดถูกที่ออกมาจากรถ 

ราคาแพงซึ่งไม่ได้ช่วยให้รวดเร็วกว่ารถคันอื่นในภาวะการจราจรที่แน่น- 

ขนัดสักเท่าไร เขาสังเกตเห็นว่าก่อนถึงสี่แยกมีรถสองคันชนกันและจอด 

กีดขวางการจราจรที่ติดขัดอยู่แล้วให้วุ่นวายยิ่งขึ้น ดูจากสถานการณ์คง 

ไม่ต่ำกว่าชั่วโมงหรือมากกว่านั้นที่รถจะเคลื่อนตัวไปจากที่เดิมได้

ชายหนุ่มเพ่งมองไปยังจุดเกิดเหตุอย่างไม่ตั้งใจ ด้วยมันเป็นเส้นทาง 

ท่ีเขาต้องเดินผ่าน เขาคะเนว่า รถคัมร่ีสีบรอนซ์คันน้ันคงออกมาจากโรงแรม 

ม่านรูดอย่างไม่ระวัง จนโดนรถกระบะเก่าๆ ยี่ห้อเดียวกันชนเข้าอย่างจัง

คนขับรถทั้งคู่กำลังพูดคุยกันระหว่างรอเจ้าหน้าที่บริษัทประกันภัย  

ทว่าสถานที่ที่รถคันงามแล่นออกมาทำให้ยาบริลอดไล่สายตาไปยังที่นั่ง 

ด้านหน้าของรถด้วยแววตาซุกซนตามประสาคนอยากรู้อยากเห็นไม่ได้

แล้วหญิงสาวที่นั่งอยู่ในรถก็ทำให้ดวงตาของเขาเบิกกว้างด้วยความ

ตกใจ หญิงสาวผิวขาว นัยน์ตาแขกกลมโต และจมูกโด่งเป็นสันที่แต่งแต้ม

อยู่บนใบหน้าเรียวเล็กนั้นจะเป็นใครไม่ได้เลย นอกจาก...

“มารษิา” ยาบรลิพมึพำกบัตวัเอง แลว้มองคนขบัรถรูปรา่งทว้มอกีครัง้ 

ด้วยความสนใจมากกว่าเดิม “ไม่ใช่ไอ้อเนก”

นี่มันอะไรกัน ทั้งๆ ที่หล่อนเพิ่งจะเริงสวาทกับคู่หมั้นของฉัตรดาว 

เมือ่เยน็วานนี ้แตห่า่งกนัไมถ่งึครึง่วนัดว้ยซำ้ หลอ่นกลบัออกมาจากโรงแรม 

ม่านรูดกับชายอีกคนหนึ่ง

“นังแพศยา” เขาคำรามอย่างกราดเกรี้ยวและชิงชัง

สายตาดุดันจ้องมองหญิงสาวตาไม่กะพริบ จนเมื่อขนตายาวตวัด 

ขึ้นมา ดวงตางามอันน่าเย้ายวนคู่นั้นประสานสายตากับเขา มาริษาก็รีบ 

หลบตาและก้มหน้าลงทันที

“เฮอะ ทำท่าอายได้ไร้เดียงสาจริงๆ นะ” เขาพึมพำ

ตวัอยา่ง
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หล่อนตวัดสายตาขึ้นมาอีกครั้ง เมื่อเห็นเขายังคงมองอยู่ก็หลบ 

สายตาอีก แต่ยาบริลไม่เลิกล้มความพยายามที่จะรู้ซึ้งถึงหัวใจอันโหดร้าย 

ของหล่อนให้กระจ่างแจ้ง และยังคงจ้องมองหล่อนอยู่เช่นนั้น

หญิงสาวทอดเวลาไปชั่วครู่ ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาอีก และเมื่อพบว่า 

เขายังจ้องมองอยู่ คิ้วโก่งของหล่อนขมวดเข้าหากัน แล้วสิ่งที่ไม่คาดฝัน 

ก็เกิดขึ้น เมื่อหล่อนยกนิ้วขึ้นมาทำสัญลักษณ์สากลที่บอกให้รู้ว่าไม่พอใจ

ยาบรลิถงึกบัตะลงึ การทำสญัลกัษณห์ยาบคายเชน่นีใ้สค่นแปลกหนา้ 

เป็นกิริยาที่ต่ำที่สุดที่เขาเคยพบเจอ โดยเฉพาะเมื่อหล่อนเป็นผู้หญิง เพศที่ 

ในประเทศของเขายังต้องสวมฮิญาบและเสื้อคลุมยาวถึงตาตุ่มอย่าง 

เคร่งครัด

ชายหนุ่มสะบัดหน้าหนีอย่างเดือดดาล ตอนนี้เขารู้ซึ้งถึงนิสัยของ 

หล่อนแล้ว แต่ถึงอย่างไรที่นี่ก็ไม่ใช่อัล อิลยาส และเขายังมีเรื่องเร่งด่วน 

ต้องทำมากกว่าจะมายืนต่อว่าผู้หญิงหยาบคายคนนี้ด้วยสายตา แต่เขา 

สาบานว่า หล่อนจะต้องได้รับบทเรียนอันสาสม

เรือ่งนัน้ยงัรอได ้ตอนนีเ้รือ่งของฉตัรดาวสำคญักวา่ นอ้งสาวของเขา 

กำลังรออยู่ ถ้าหล่อนทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับเขาเมื่อคืนนี้

มาริษากำลังวุ่นวายอยู่กับโทรศัพท์มือถือของตัวเองขณะนั่งรถไป 
ทำงาน หล่อนโทร. หาฉัตรดาวตั้งแต่เกิดเรื่องเมื่อวานตอนเย็นจนโทรศัพท์

แทบจะพังเสียให้ได้ แต่อีกฝ่ายก็ไม่ยอมรับโทรศัพท์

หญิงสาวต้องการอธิบายเรื่องทั้งหมด เรื่องที่อเนกมาหาหล่อน 

เพือ่สารภาพรกั และจูโ่จมดว้ยจบูโดยทีห่ลอ่นไมท่นัตัง้ตวั ซึง่เปน็เวลาเดยีว 

กับที่ฉัตรดาวโผล่เข้ามา

แต่แล้วระหว่างที่สมองกำลังวุ่นวายอยู่กับการต่อสายโทรศัพท์ จู่ๆ 

รถก็เบรกอย่างกะทันหัน หน้าของมาริษาคะมำจนเกือบจะชนคอนโซล 

หนา้รถ ยงัดทีีห่ลอ่นคาดเขม็ขดันริภยั ศรีษะจงึไมก่ระแทกอะไรใหเ้จบ็เนือ้ 

ตวัอยา่ง
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เจ็บตัว

เสียงโครมใหญ่ดังขึ้นตามมาด้วยเสียงสบถด่าของชายร่างท้วม 

เจ้าของรถคัมรี่คันงามที่หล่อนอาศัยมาด้วย 

“บ้าเอ๊ย! ทำไมมันใจดำอย่างนี้วะ”

หญิงสาวเงยหน้ามองสภาพหน้ารถที่มีรถกระบะเก่าๆ บดเบียดอยู่ 

ด้วยความหงุดหงิด “บ้าจริง สายอีกแล้วฉัน”

ขณะทีเ่จา้ของรถเปดิประตลูงไปหาคูก่รณ ีมารษิากห็นัมองดรูอบกาย 

ตอนนีห้ลอ่นนัง่อยูใ่นรถทีก่ำลงัออกมาจากโรงแรมมา่นรดู สองมอืเรยีวงาม

กุมขมับราวกับไมเกรนขึ้นสมองเฉียบพลัน 

“ไอ้พี่บ้า ทำไมมันต้องใช้โรงแรมเป็นทางลัดทุกทีเลยนะ”

หญิงสาวก้มหน้าเกาศีรษะแกรกๆ ด้วยความอายต่อสภาพที่เป็นอยู่  

ซึ่งไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ผู้คนบริเวณนี้เข้าใจ

ชายร่างท้วมซึ่งเป็นเจ้าของรถคัมรี่สีบรอนซ์เป็นพี่ชายของหล่อนเอง  

และเขาก็มักจะขับรถผ่านโรงแรมม่านรูดแห่งนี้เป็นประจำเพื่อเลี่ยงการ 

จราจรทีต่ดิขดับรเิวณหนา้ปากซอย ดว้ยโรงแรมแหง่นีม้ทีางเขา้ออกสองทาง  

ด้านหนึ่งอยู่ในซอย ส่วนอีกด้านอยู่ติดถนนใหญ่ ผู้คนส่วนหนึ่งจึงมักจะใช้

เป็นทางลัด รวมถึงพี่ชายของหล่อนด้วย

แตค่นแปลกหนา้ทีไ่หนจะรูค้วามจรงิขอ้นีเ้ลา่ โดยเฉพาะเมือ่พีช่ายของ 

หล่อนมีรูปร่างเหมือนเสี่ยเจ้าของคาเฟ่อีกต่างหาก

มารษิาบน่อบุอยูค่นเดยีว กอ่นจะเลกิสนใจสถานการณร์อบขา้งเพราะ 

คงไม่เกิดประโยชน์อะไร สู้โทร. หาฉัตรดาวเพื่ออธิบายเรื่องที่เกิดขึ้นจะ 

ดีกว่า ว่าแล้วหล่อนก็กลับไปสนใจโทรศัพท์มือถืออีกครั้งและพยายามต่อ 

สายหาเพื่อนสาว แต่จนแล้วจนรอดอีกฝ่ายก็ไม่รับ

หลังจากพยายามอยู่พักใหญ่จนเริ่มหงุดหงิด มาริษาก็เงยหน้าจาก 

โทรศัพท์ขึ้นมาพักสายตา พร้อมกับดูสถานการณ์ไปด้วย แต่แล้วหล่อนก ็

พบกับสายตาคู่หนึ่งที่จ้องเขม็งมา สายตาของชายหนุ่มรูปงามเขย่าหัวใจ 

ตวัอยา่ง
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หล่อนให้เต้นตูมตามได้อย่างน่าประหลาด

อยา่วา่แตห่ลอ่นเลย ตอ่ใหผู้ห้ญงิทัง้โลกถกูเพง่มองจากดวงตาสเีหลก็  

ก็แทบจะหลอมละลายเสียให้ได้ มาริษาจึงก้มลงทันทีด้วยความเขินอาย  

ตอนนี้เจ้าของดวงตาคู่นั้นคงกำลังเข้าใจผิดคิดเลยเถิดกับภาพที่เห็นแน่ๆ 

หญิงสาวก้มหน้ามองโทรศัพท์มือถือเพื่อทอดเวลาให้สายตาคู่นั้น 

หายไป ก่อนจะเงยหน้าขึ้นมาอีกครั้ง แต่ก็พบว่าเขายังคงจ้องหล่อนอยู่ 

ตรงที่เดิม

“คนบ้า มองอะไรกัน” หล่อนเริ่มหงุดหงิดกับเช้าที่ไม่น่าอภิรมย์เอา

เสียเลย

เริม่ตัง้แตท่ะเลาะกบัเพือ่นเมือ่เยน็วาน ตามมาดว้ยการกระหนำ่โทร. 

หาเจ้าหล่อนเพื่ออธิบายทุกอย่างให้ฟังอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนค่ำมืด  

ทำให้ตื่นสายและมีแนวโน้มว่าจะไปถึงที่ทำงานไม่ทันเวลา แถมยังมาเจอ 

อุบัติเหตุหน้าโรงแรมม่านรูดอีก อันเป็นเหตุให้แน่ใจว่าวันนี้หล่อนต้องไป 

ทำงานสายแน่ๆ 

แล้วนั่น สายตาหยาบคายคู่นั้นยังกวนอารมณ์ให้ขุ่นมัวยิ่งขึ้นไปอีก

ช่วงชีวิตในวัยสาวของมาริษาต้องพบกับสายตาทะลึ่งหยาบคายจาก 

ผู้ชายเป็นประจำ เพราะใบหน้างดงามและรูปร่างอวบอัดทรงนาฬิกาทราย 

ของหลอ่นมผีลตอ่เพศตรงขา้มอยา่งมากมายทเีดยีว ประกอบกบัการแตง่ตวั 

ของหลอ่นกส็ือ่ความหมายใหพ้วกผูช้ายเขา้ใจผดิไดไ้มย่าก แตจ่ะทำอยา่งไร 

ได้เล่า ในเมื่อกระโปรงสั้นและเสื้อรัดรูปเน้นส่วนสัดทำให้หล่อนรู้สึก 

ไมเ่ปน็สองรองใครในบรษิทั แถมยงัสวมสบายเหมอืนไดป้ลดแอกจากชวีติ

ที่เข้มงวดในครอบครัวมาตลอดยี่สิบห้าปีไปได้อีกด้วย

ผูช้ายหลายคนทีเ่ดนิสวนกบัหลอ่นมอีนัตอ้งเหลยีวกลบัมามองเรอืน

ร่างอันเย้ายวนจนเกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันขึ้นหลายครั้ง และเขาก็คงเป็นอีก 

คนหนึ่งที่มีความคิดไม่ต่างจากผู้ชายพวกนั้น เพียงแค่เห็นหล่อนออกมา 

จากโรงแรมม่านรูด เขาคงคิดว่าหล่อนเป็นผู้หญิงอย่างว่าละสิ

ตวัอยา่ง
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มาริษาเงยหน้าอีกครั้ง คิ้วโก่งขมวดเข้าหากันเมื่อพบว่าเขายังคงจ้อง 

มองอยู่ ความเครียดจากหลายๆ เหตุการณ์ที่ประดังประเดเข้ามาตลอด 

สองสามวันนี้ทำให้อารมณ์โกรธพลุ่งขึ้นอย่างห้ามไม่อยู่ แล้วหล่อนก็ยกนิ้ว 

ทำสัญลักษณ์ที่บ่งบอกถึงความไม่พอใจ

ได้ผลแฮะ เขาดูอึ้งไป

หญิงสาวนึกแปลกใจ นี่เป็นครั้งแรกที่หล่อนแสดงความก้าวร้าว 

แต่กลับรู้สึกดีที่ได้ปลดปล่อยอารมณ์หงุดหงิดที่กำลังพลุ่งพล่านอยู่ในใจ 

ออกไป

มาริษาเป่าปาก มองเขาเดินจากไป แวบหนึ่งหล่อนคิดจะขอโทษเขา 

แต่...

“ช่างเถอะ คงไม่ได้พบกันอีกแล้ว” หล่อนพึมพำเมื่อเขาเดินหายลับ

เข้าไปในซอย

ยาบริลเดินอย่างฉุนเฉียวเข้าไปในตรอกแคบๆ เขาไม่เคยโดนดูถูก 
อย่างนี้มาก่อน โดยเฉพาะจากคนที่เป็นผู้หญิง ‘ถ้าที่นี่คืออัล อิลยาส หล่อน 

ถูกตัดนิ้วไปแล้ว...ให้ตายสิ’

ชายหนุ่มเดินมาหยุดยืนสงบสติอารมณ์หน้าบ้านไม้หลังเล็กๆ หลัง 

หนึ่ง ก่อนจะเงยหน้ามองมันด้วยความเวทนา นี่หรือที่พักอาศัยของภรรยา 

และบุตรีของอภิมหาเศรษฐีติดอันดับโลก

ชายหนุม่ถอนหายใจ นภาเปน็ผูห้ญงิทีห่ยิง่ในศกัดิศ์รไีมแ่พพ้อ่ของเขา 

เลย เธอปฏเิสธความชว่ยเหลอืทางการเงนิทีเ่ขาเสนอใหอ้ยา่งไรเ้ยือ่ใย แมเ่ลีย้ง 

ของเขาให้เหตุผลว่า ถ้ามันเป็นเงินของบิน ฮาเหม็ด เธอก็ไม่ได้รับอนุญาต 

ให้ใช้มัน และเธอไม่ต้องการใช้มันด้วย

แต่ท้ายที่สุด ความพยายามของยาบริลก็เป็นผล ด้วยฝีปากของเขา 

ซึ่งพ่อค้าทั่วอัล อิลยาส หรือแม้กระทั่งนักธุรกิจครึ่งค่อนโลกต่างยอม 

ศโิรราบมาแลว้ เขาสามารถตอ่รองจนไดเ้ปน็ผูส้ง่เสยีคา่เลา่เรยีนของฉตัรดาว 

ตวัอยา่ง



24   เ พ ลิ ง แ ค้ น ซ่ อ น รั ก

จนจบมหาวิทยาลัย

แต่แล้วเสียงกรีดร้องที่ดังออกมาจากในบ้านก็ดึงเขาออกจากห้วง 

อดตี นิว้ทีก่ำลงัจะกดกริง่หนา้ประตชูะงกัทนัท ียาบรลิแทบไมต่อ้งคดิอะไร 

เลย วินาทีนั้นเขาพุ่งทะยานไปราวกับจรวด

ไม่นานก็มาถึงหน้าห้องห้องหนึ่ง ชายหนุ่มกระชากประตูห้องนอน 

ของนอ้งสาว แลว้พบวา่ฉตัรดาวนอนไรเ้รีย่วแรงอยูใ่นออ้มกอดของมารดา  

พื้นห้องเกลื่อนกลาดไปด้วยยาพาราเซตามอล

“ยาบริล” นภาหันมาเรียกเขาด้วยน้ำตานองหน้า 

ชายหนุม่ปราดไปถงึตวันอ้งสาวอยา่งรวดเรว็ รา่งของฉตัรดาวถกูดงึ 

สูอ่อ้มแขน ยาบรลิไมร่อชา้ รบีพุง่ทะยานออกไปทนัท ีรา่งกายของหญงิสาว 

เย็นเยียบจนเขาอดคิดไม่ได้ว่า คงไม่ได้มีโอกาสแก้ไขเรื่องนี้อีกต่อไปแล้ว

ตวัอยา่ง



มาริษาเดินตามทางเดินคอนกรีตที่ทอดยาวไปสู่ศาลาภายในวัด  
บรรยากาศรอบกายเต็มไปด้วยความเศร้าสร้อย ผู้คนท่ีมุ่งหน้าไปทางเดียว 

กับหล่อนล้วนแต่งกายด้วยชุดสีดำ ใบหน้าของพวกเขาอาบไปด้วยความ 

เสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่จากไปก่อนเวลาอันควร

ฉัตรดาวเป็นเพื่อนสนิทที่สุดคนหนึ่งของมาริษา ทั้งคู่สนิทกันมาก  

จนคนทีพ่บเหน็ตา่งกค็ดิวา่เปน็พีน่อ้งคลานตามกนัมา ชว่งหลงัมานีห้ญงิสาว 

ใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้านของเพื่อน จนนภา มารดาของฉัตรดาวให้ความ 

เอ็นดูหล่อนเหมือนเป็นลูกสาวอีกคนเช่นเดียวกัน การจากไปของเพื่อนจึง 

เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่อีกครั้งหนึ่งในชีวิตหญิงสาว หลังจากบิดามารดา 

เสียชีวิตลงด้วยอุบัติเหตุเมื่อสามปีก่อน

แต่ความเสียใจคงน้อยกว่านี้ ถ้าสาเหตุการเสียชีวิตในครั้งนี้ หล่อน 

ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้อง

“ริษา” 

เสียงหนึ่งตรึงหล่อนให้ยืนนิ่งอยู่กับที่ มาริษาเงยหน้ามองชายหนุ่ม 

๒

ตวัอยา่ง
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ที่ยืนตระหง่านอยู่ตรงหน้าด้วยแววตาไม่พึงพอใจนัก

“ผมไปรับคุณที่คอนโดฯ แต่พี่ชายคุณบอกว่าคุณออกมาแล้ว”

หญิงสาวเบือนหน้าหนี หล่อนไม่อยากมองหน้าเขา มันเหมือนเป็น 

การตอกย้ำความผิดพลาดอันใหญ่หลวงที่มีต่อเพื่อนสนิท

“คุณหลบหน้าผม”

“เราอย่าพบกันอีกเลยจะดีกว่าค่ะ อเนก” หล่อนเอ่ยโดยไม่มอง 

หน้าเขา

“อะไรทำให้คุณไม่ต้องการพบผม เพราะฉัตรหรือเปล่า”

หญิงสาวตวัดสายตามองเขาอย่างขึ้งโกรธ “ฉันต้องพูดอะไรมากไป 

กว่านี้อีกหรือ การตายของฉัตรยังไม่ทำให้คุณสำนึกอีกหรือคะ”

“เราอาจจะไมใ่ชส่าเหตกุารฆา่ตวัตายของฉตัรกไ็ดน้ี”่ อเนกปดัความ 

รับผิดชอบหน้าตาเฉย

มาริษาจ้องเขาอย่างตำหนิ “คุณพูดอะไรออกมา คุณรู้ตัวไหม”

อเนกยักไหล่ “ไม่รู้สิ คนเราฆ่าตัวตายได้ตั้งหลายสาเหตุ”

“คุณจะบอกใช่ไหมว่าการที่ฉัตรเห็นคุณจูบฉัน ไม่ใช่สาเหตุให้เธอ 

ทำเช่นนั้น”

“ก็ไม่รู้สิ” เขาส่ายศีรษะเหมือนไม่ย่ีหระกับการสูญเสียคู่หม้ันสักเท่าไร

“ช่างเอาตัวรอดได้เก่งจริงๆ นะ” หล่อนต่อว่าเขา “เอาเถอะ...คุณจะ 

คิดอย่างนั้นก็ช่างคุณ แต่เราอย่าพบกันอีกเลยดีกว่า ฉันไม่อยากให้ใคร 

เข้าใจผิดว่าฉัน...” หญิงสาวหยุดพูดด้วยความสะเทือนใจ

“คุณไม่ใช่คนผิด” อเนกเอ่ย

“ไม่ว่าคุณจะพูดยังไง ฉันก็ยังคิดว่าฉันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ฉัตร 

ตายอยู่ดี และถ้าจะมีวิธีอะไรทำให้ฉันไม่ต้องนึกถึงมันละก็ นั่นคือการที่ 

เราสองคนจะไม่พบกันอีก”

“แต่ผมรักคุณนะ” เขาโพล่งออกมา

มารษิามองเขาอยา่งขึง้เคยีด เวลาเชน่นี ้เขาพดูคำนีอ้อกมาไดอ้ยา่งไร 

ตวัอยา่ง
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เขาควรจะอยู่ที่หน้าโลงศพของฉัตรดาวแล้วคร่ำครวญถึงหล่อนต่างหาก  

ไม่ใช่มาพร่ำบอกรักผู้หญิงคนอื่นซึ่งไม่ได้คิดอะไรกับเขาเลยสักนิดเดียว

หญิงสาวขบฟันแน่นอย่างอดกลั้น ตอนนี้หล่อนไม่มีอารมณ์และ 

เวลาต่อล้อต่อเถียงกับเขาแล้ว มาริษาสะบัดหน้าแล้วพยายามจะเบี่ยงตัว 

เดนิผา่นเขา แตม่อือนัแขง็แรงรัง้หลอ่นไว ้หญงิสาวพยายามสะบดั แต่ก็สู้แรง 

ของเขาไม่ได้ และย่ิงทำให้เขาเพ่ิมแรงบีบมากข้ึนจนหล่อนรู้สึกเจ็บ

“ปล่อยฉันนะ ฉันเจ็บ”

“ไม่” เขายื่นคำขาด “จนกว่าเราจะคุยกันรู้เรื่อง”

มารษิาพยายามดิน้รนจนคนทีเ่ดนิผา่นไปผา่นมาเหลยีวมอง หลายคน 

จำอเนกได้เพราะเป็นคู่รักกับผู้ตาย และหลายคนก็จำหล่อนได้เช่นเดียวกัน 

เพราะเคยเหน็อยูก่บัผูต้ายบอ่ยๆ แตไ่มม่ใีครกลา้ยุง่เรือ่งของทัง้คูเ่ลยสกัคน 

เดียว ต่างคนต่างก้มหน้าเดินไปตามทางของตนโดยไม่สนใจกันและกัน

“ไปกับผม” เขาพยายามดึงหล่อน

“ไม่” มาริษาพยายามขัดขืนจนต้นแขนที่ถูกเขาบีบรัดเริ่มเจ็บปวด 

มากขึ้นทุกที

“ขอโทษครับ” ภาษาอังกฤษสำเนียงราวกับเจ้าของภาษาดังขัดจังหวะ

ทั้งคู่หันไปมองก็พบชายหนุ่มชาวอาหรับยืนอยู่ เขาสวมสูทสีดำ 

ราคาแพง ใบหน้าเกลี้ยงเกลาคมคาย ผิวคล้ำแต่เนียนละเอียด ซึ่งดูจะ 

เกิดจากกร้านแดดมากกว่าสีผิวจริง รูปร่างประเปรียว 

มาริษารู้สึกคุ้นหน้าเขา แต่พยายามนึกเท่าไรก็นึกไม่ออกว่าเคยพบ

ที่ไหนมาก่อน

“อย่ามายุ่ง เรื่องของผัวเมีย” อเนกอ้างอย่างวางอำนาจ

ดวงตาสเีหลก็ของเขามองไปยงัหญงิสาวทีด่จูะนิง่ไปโดยไมม่คีำแกต้วั 

ทั้งปฏิกิริยาของหล่อนและคำพูดของอเนกล้วนเป็นการตอกย้ำความเข้าใจ 

ผิดของยาบริล ทำให้เขาอยากจะปล่อยหมัดใส่ผู้ชายคนนี้เสียเหลือเกิน 

‘ช่างหน้าด้านกันทั้งคู่’ เขาดูแคลนอยู่ในใจ แต่ถึงอย่างไร นี่ก็เป็น 

ตวัอยา่ง
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โอกาสอันดีที่จะเริ่มแผนการแก้แค้นให้ฉัตรดาว 

“ที่ประเทศของผม ผู้ชายหน้าไหนก็ไม่มีสิทธิ์ฉุดกระชากลากถู 

ภรรยากลางถนนอย่างนี้” ยาบริลสะกดอารมณ์แล้วกล่าวอย่างใจเย็น

“ที่นี่ไม่ใช่ประเทศของแก” อเนกคำราม และถลันเข้าหายาบริลอย่าง 

พร้อมจะมีเรื่องทุกเมื่อ

นัน่ทำใหม้าซดูกา้วออกมาจากเงาของเจา้นายทนัท ีแมจ้ะรูว้า่ชายหนุม่ 

คนนี้ไม่คณามือยาบริลก็ตาม แต่มันเป็นหน้าที่ของเขาที่จะต้องปกป้อง 

เจ้านายน้อย

อเนกถึงกับชะงักไปเมื่อคู่ต่อสู้มีถึงสองคน แถมคนที่โผล่มาใหม่ยัง 

มีร่างกายใหญ่โตราวกับยักษ์ปักหลั่นอีกด้วย

“อย่าค่ะ” มาริษาสลัดจนหลุดจากพันธนาการของอเนก แล้วโผไป 

แทรกกลางระหว่างชายหนุ่มทั้งสาม ก่อนจะหันไปกล่าวกับอเนกด้วยภาษา

ไทย “ถ้าไม่คิดจะมางานของฉัตร คุณก็กลับไปเสียเถอะ”

เขามองหน้าหล่อนอย่างคาดไม่ถึง ทำท่าฮึดฮัดอย่างไว้เชิง ก่อนจะ 

เดินอย่างกระแทกกระทั้นจากไปเพราะความขลาด

“เป็นอะไรหรือเปล่าครับ” ยาบริลถามเป็นภาษาอังกฤษอย่างสุภาพ

“ไม่เป็นไรค่ะ ขอบคุณ”

“ถ้าอย่างนั้นก็ดีครับ” เขาแสร้งยิ้ม

มาริษามองรอยยิ้มนั้นด้วยความแปลกใจ ดูเหมือนจะเป็นรอยยิ้ม 

ที่เป็นมิตร แต่ก็แฝงไว้ด้วยอะไรสักอย่างที่ทำให้หล่อนรู้สึกหวาดหวั่น

“ขอบคุณคุณมากนะคะ” หล่อนค้อมศีรษะอย่างสำนึกบุญคุณ 

“ไม่เป็นไรครับ ผมไม่ชอบเห็นผู้ชายรังแกผู้หญิง”

“ขอบคุณค่ะ” หล่อนยิ้มให้เขา “ถ้าอย่างนั้นดิฉันขอตัวนะคะ เผอิญ 

มีธุระสำคัญต้องไปทำ”

“เชิญ” ยาบริลผายมือไปทางศาลาด้วยรู้จุดหมายของหล่อนดี

หญิงสาวค้อมศีรษะให้อีกครั้งก่อนจะรีบเดินจากไปอย่างเร่งร้อน

ตวัอยา่ง
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“ผู้หญิงคนนั้น...” มาซูดเอ่ยขึ้นเมื่อหล่อนเดินลับตาไป

“ใช่” ยาบริลพยักหน้า “นังแพศยาที่ทำให้ฉัตรดาวต้องตาย”

“ท่านจะให้ผมตามเธอเมื่อไรครับ”

ชายหนุ่มหันกลับมามองเลขานุการด้วยสายตาไม่พอใจ ก่อนจะเอ่ย

คำพูดที่แทบจะเป็นคำติดปากเขาไปเสียแล้ว “เดี๋ยวนี้”

มาริษายื่นธูปให้ญาติคนหนึ่งของฉัตรดาว หล่อนมองเขาปักธูปลง 
กระถางแล้วเงยหน้ามองรูปถ่ายของเพ่ือนสนิทซ่ึงอาบไปด้วยรอยย้ิมสดใส  

หล่อนจำได้ดีว่ารูปใบนี้ฉัตรดาวถ่ายไว้ตอนที่อเนกขอแต่งงาน ตอนนั้น 

หญงิสาวผูจ้ากไปอยา่งไมม่วีนักลบัคงยงัไมรู่ว้า่ รอยยิม้นัน้จะไดม้าอวดโฉม 

หน้าโลงศพ แทนที่จะเป็นหน้างานแต่งงาน

น้ำตาใสๆ ไหลลงอาบแก้มโดยไม่ต้องรีดเค้น ความเสียใจเพิ่มเป็น 

ทวีคูณเมื่อคิดว่าเป็นต้นเหตุให้ฉัตรดาวตัดสินใจจากโลกนี้ไปก่อนเวลา 

อันควร ความคิดนั้นทำให้มาริษาไม่อาจสู้หน้าเพื่อนสนิทได้อีก หล่อนเบือน 

หน้าหนี แล้วก็พบหญิงสูงวัยที่เต็มไปด้วยความเศร้าโศก 

มารดาของฉัตรดาวยังคงร่ำไห้อย่างไม่ขาดสายเมื่อต้องสูญเสีย 

ลูกสาวคนเดียวไปเช่นนี้ นั่นทำให้หญิงสาวตัดสินใจเดินไปหาเธอ

“สวัสดีค่ะ คุณแม่”

นภาเงยหนา้มอง ดวงตาชุม่ไปดว้ยนำ้ตาจนบวมปดู ทนัททีีเ่หน็มารษิา  

ดวงตาที่หม่นมองกลับเป็นประกายขึ้นมา หญิงสูงวัยอ้าแขนออก ขณะ 

หญิงสาวโผเข้าหา ทั้งคู่กอดกันร้องไห้ราวกับโลกล่มสลายไปแล้ว

“แม่ไม่เหลือใครอีกแล้วลูก”

“ไม่ค่ะแม่” มาริษาปลอบปนสะอื้นไห้ “แม่ยังมีหนูอีกคนค่ะ”

“ทำไม ทำไมยายฉัตรต้องทำอย่างนี้ด้วย” นภาพร่ำรำพันทั้งน้ำตา

มนัเปน็คำถามทีท่ำเอามารษิาถงึกบัสะอกึ ไมม่ใีครรูเ้หตผุลทีฉ่ตัรดาว 

ทำเช่นนั้น นอกจากหล่อนและอเนก แต่จะบอกออกไปได้อย่างไรเล่าว่าเขา

ตวัอยา่ง



30   เ พ ลิ ง แ ค้ น ซ่ อ น รั ก

กับหล่อนเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดนี้

“นี่แม่ยังไม่เห็นอเนกเลย เขารู้หรือยัง หรือพวกเขาทะเลาะกัน”

“คุณแม่ทำใจดีๆ ไว้นะคะ” มาริษาไม่สามารถตอบอะไรได้ทั้งที่รู้ด ี

ทุกอย่าง หล่อนทำได้เพียงโอบกอดปลอบโยนให้นภาคลายเศร้าลงบ้าง 

เท่านั้น

“แล้วต่อไปแม่จะอยู่อย่างไร แม่ไม่เหลืออะไรอีกแล้ว” นภาปล่อยโฮ 

ออกมาอีก ดูเหมือนน้ำตาแห่งความสูญเสียจะไม่มีวันเหือดแห้งไปได้เลย

มาริษากอดหญิงสูงวัยไว้อย่างนั้น ไม่สามารถเอ่ยอะไรออกมาได้อีก 

แล้ว ทุกอย่างเป็นเพราะหล่อน หล่อนต้องชดใช้ ไม่ใช่แม่ที่ดีอย่างนภา 

แต่หล่อนจะทำอะไรได้เล่า

ภาพหญงิตา่งวยักอดกนัรอ้งไหเ้ปน็ทีน่า่สลดหดหูส่ำหรบัคนในศาลา 

จนไมอ่าจบรรยายออกมาเปน็คำพดูได ้หลายคนถงึกบันำ้ตาซมึ และหลายคน 

กถ็งึกบัรอ้งไหต้ามไปดว้ย แตท่า่มกลางสายตาเศรา้โศกเหลา่นัน้ ยงัมสีายตา 

อีกคู่หนึ่งที่มองต่างไป มันเต็มไปด้วยความเคียดแค้น ชิงชัง และรังเกียจ

“เสแสรง้” ยาบรลิผรุสวาทอยูท่ีเ่บาะหลงัรถคนังามซึง่จอดอยูไ่มห่า่ง 

จากศาลาที่ตั้งศพของน้องสาวเท่าไร สองมือกำแน่นราวกับกำลังบีบอะไร 

สักอย่างให้แหลกเหลว “คอยดูเถอะ เธอจะต้องได้รับผลตอบแทนต่อบาป

ที่เธอทำไว้อย่างสาสม”

งานสวดศพวันแรกจบลงในที่สุด แขกเหรื่อทยอยกลับจนหมดศาลา 
แล้ว นภาจึงผละจากหญิงสาวที่เปรียบเสมือนลูกออกมา หลังจากปฏิเสธ

ความหวังดีของหล่อนที่อาสาไปส่งบ้าน ก่อนจะเดินมาขึ้นรถคันงามที่จอด

อยู่ไม่ห่างนัก

ยาบริลรอเธออยู่บนรถด้วยใบหน้าที่เศร้าหมองไม่แพ้กัน เขายื่นมือ

ไปตบหลังมือหญิงสูงวัยเบาๆ เพื่อปลอบให้คลายทุกข์

“น้าขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้ดูแลคุณเลย” นภาเอ่ยด้วยน้ำเสียงที่แฝง

ตวัอยา่ง
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ความเศร้าหมอง

“ไมเ่ปน็ไรหรอกครบั” เขาตอบอยา่งออ่นโยน “ผมตา่งหากทีต่อ้งขอโทษ 

คุณน้าและยายฉัตรที่ไม่ลงไปร่วมงานศพที่ศาลา ข้อจำกัดทางศาสนาทำให้ 

ผมไมส่ามารถทำอยา่งนัน้ได ้ครัน้จะใหไ้ปนัง่นิง่โดยไมพ่นมมอืฟงัพระสวด 

เหมือนคนอื่นก็เกรงว่าคนที่ไม่เข้าใจจะหาว่าผมไม่ให้ความเคารพต่อฉัตร 

และสถานที่”

“ไมเ่ปน็ไรหรอกคะ่ นา้เขา้ใจ คณุอยา่ลมืสวิา่นา้กเ็คยใชช้วีติอยูก่บัผูน้ำ 

ศาสนาที่เคร่งครัดในอัล อิลยาส อยู่หลายปี” เธอหมายถึงพ่อของเขา

“ครับ” ยาบริลพยักหน้า “ต่อไปนี้ให้ผมดูแลคุณน้าแทนฉัตร 

นะครับ”

นภายกผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาที่พรั่งพรูออกมาอย่างไม่รู้จักแห้งเหือด 

“คุณไม่กลัวคุณพ่อจะรู้หรือคะ”

“ท่านไม่ใช่คนไม่มีเหตุผลหรอกครับ ถ้าท่านทราบว่าเกิดอะไรขึ้น 

ผมว่าท่านคงจะเข้าใจ”

นภาไม่ตอบ เธอรู้จักโมฮัมหมัดดีจนคิดว่าสิ่งที่ชายหนุ่มเอ่ยออกมา 

เป็นเพียงคำปลอบโยนให้คลายเศร้าเท่านั้น

ยาบรลิพยกัหนา้เปน็สญัญาณใหค้นขบัรถ เขาพยกัหนา้รบักอ่นจะพา 

รถคันงามเคลื่อนออกจากที่จอดรถ ระหว่างนั้น นภามองออกไปนอกหน้า 

ตา่งเหน็มารษิายงัคงยนือยูท่ีห่นา้ศาลา ทา่ทางยงัคงอาลยัอาวรณเ์พือ่นสนทิ  

หญิงสูงวัยจึงถอนหายใจออกมาด้วยความสงสารต่อผู้ร่วมชะตากรรม 

เดียวกัน

“ใครหรือครับ” ยาบริลแกล้งถาม

“เพื่อนของยายฉัตรจ้ะ” นภาตอบยิ้มๆ ปนน้ำตาที่ซึมออกมาเมื่อ 

นกึถงึความสมัพนัธข์องบตุรสาวกบัมารษิา “ทัง้คูส่นทิกนัมาก นา้เองกร็กัเธอ 

เหมือนลูกสาวอีกคนหนึ่ง”

คำบอกเลา่ของแมเ่ลีย้งทำเอายาบรลิอยากจะบอกความจรงิ และนกึ 

ตวัอยา่ง



32   เ พ ลิ ง แ ค้ น ซ่ อ น รั ก

เกลียดชังการแสดงของหล่อน ทุกอย่างที่หล่อนทำ ในสายตาของเขาเป็น 

เพียงฉากหน้าที่สร้างขึ้นให้ทุกคนตายใจ แต่เบื้องหลังกลับเต็มไปด้วยการ 

ทรยศคิดคดดั่งแม่มดร้าย

“หวงัวา่ยายฉตัรคงจะไดรู้จ้กัตวัตนทีแ่ทจ้รงิของเพือ่นอยูบ่นสวรรค ์

แล้วนะครับ”

นภาหันมามองชายหนุ่มอย่างสงสัยในน้ำเสียงแปลกๆ ของเขา

“เอ่อ...” ชายหนุ่มรู้สึกตัว “ผมหมายถึงฉัตรคงรับรู้แล้วว่าเพื่อน 

เสียใจต่อการเสียชีวิตของเธอมากแค่ไหนน่ะครับ”

หญิงสูงวัยพยักหน้าเป็นเชิงรับรู้ ก่อนที่รถคันงามจะเคลื่อนตัวออก

จากเขตวัด

มาริษายืนนิ่งมองโลงศพในศาลาด้วยความโศกเศร้า นึกไปถึงความ 
หลังครั้งที่พบเจอเพื่อนสาวครั้งแรก ตอนนั้นเป็นปีหนึ่งเทอมสองของ 

มหาวิทยาลัย ฉัตรดาวเข้ามาเรียนกลางเทอมด้วยเหตุผลอันใดจนป่านนี้ 

หล่อนก็ยังไม่รู้

เรื่องราวก่อนจะมาอยู่เมืองไทยของฉัตรดาวเป็นอะไรที่ว่างเปล่า 

สำหรับมาริษา หญิงสาวไม่เคยปริปากบอกอะไรเกี่ยวกับชีวิตก่อนหน้านั้น  

หล่อนรู้แต่เพียงว่าเพื่อนสนิทย้ายมาจากประเทศแถบตะวันออกกลาง 

ประเทศหนึ่งเท่านั้น

ด้วยความแปลกถิ่นและต่างศาสนา ทำให้ฉัตรดาวค่อนข้างเก็บตัว  

แตเ่มือ่มโีอกาสไดท้ำงานกลุม่รว่มกนั มารษิากพ็บวา่หญงิสาวมเีสนห่ซ์อ่นเรน้ 

อยู่

นับจากนั้นทั้งคู่จึงสนิทสนมกันเป็นพิเศษ และมันก็ต่อเนื่องมาจนถึง

ไม่กี่วันก่อนหน้านี้ วันที่ฉัตรดาวเห็นมาริษาอยู่กับคนรักของหล่อน

มาริษาถอนใจ น้ำตาไหลอาบแก้ม รู้สึกปวดร้าวที่ไม่มีโอกาสอธิบาย 

อะไรใหเ้พือ่นทีส่นทิและรกัทีส่ดุฟงั ไมม่โีอกาสบอกฉตัรดาววา่เรือ่งทกุอยา่ง 

ตวัอยา่ง
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ที่เห็นนั้นไม่ใช่สิ่งที่หล่อนต้องการเลยสักนิด

น้ำตาแห่งความทุกข์โศกหลั่งออกมาอีกครั้งอย่างไม่ได้อาจอดกลั้น 

ได้...

ตวัอยา่ง



มารษิาสะดุง้ตืน่หลงัจากเสยีงกริง่หนา้หอ้งในคอนโดมเินยีมดงัขึน้  
หญิงสาวลุกขึ้นนั่งบนเตียงด้วยความงัวเงีย ยกมือขยี้ผมยาวฟูฟ่องอย่าง 

รำคาญใจ “ใครมาแต่เช้านะ” 

หญิงสาวฉวยนาฬิกาขึ้นมาดูเวลาก็พบว่ามันไม่ได้เช้าอย่างที่คิด จึง 

ค่อยๆ วางนาฬิกาที่บอกเวลาสิบโมงลงบนโต๊ะข้างเตียงอย่างง่วงงุน หล่อน 

ไม่เคยตื่นสายในวันอาทิตย์อย่างนี้มาก่อน แต่หลังจากไปร่วมงานเผาศพ 

ของฉัตรดาวเมื่อวานตอนบ่าย หล่อนก็ไม่สามารถข่มตาหลับได้จนเกือบ 

รุ่งสาง เป็นเหตุให้หลับยาวจนตะวันสายโด่ง

มาริษาลุกขึ้นไปส่องกระจก ใช้สองมือจัดผมให้เข้าทรงอย่างหยาบๆ 

ก่อนจะฉวยเสื้อคลุมสวมทับชุดนอนลูกไม้บางเบาแล้วเดินไปที่ประตู

หญิงสาวมองลอดตาแมว เมื่อไม่เห็นใครจึงร้องถามออกไป “ใคร 

คะ”

“ผมเอง” 

นั่นเป็นเสียงของคนที่มาริษาไม่อยากได้ยินมากที่สุดในตอนนี้

๓

ตวัอยา่ง
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“มาทำไม” หล่อนโพล่งออกไปทันทีที่รู้ว่าเป็นเสียงของอเนก

“ผมมีเรื่องต้องคุยกับคุณ” อเนกเอ่ยอย่างเว้าวอน

“เราไม่มีอะไรต้องคุยกันอีกแล้ว” หล่อนตอบกลับด้วยน้ำเสียงเย็นชา

“แต่ผมต้องคุยกับคุณนะ ให้ผมเข้าไปหน่อยได้ไหม”

“คนที่คุณจะต้องคุยด้วยคือฉัตรดาวต่างหาก ไม่ใช่ฉัน”

“ให้ผมเข้าไปหน่อยเถอะนะ” เขาอ้อนวอน

“คราวที่แล้วไม่ใช่เพราะฉันปล่อยให้คุณเข้ามาหรอกหรือ มันถึงได ้

เกิดเรื่องเกิดราวขึ้นมา” มาริษาเท้าความ

“ผมสัญญา จะไม่มีอะไรอย่างคราวที่แล้วอีก ผมแค่อยากจะคุยกับ

คุณเท่านั้นเอง”

หญิงสาวหันหลังพิงประตู ราวกับร่างเล็กๆ ของหล่อนจะสามารถ 

ต้านทานแรงของเขาได้ หากเขาพังประตูเข้ามาจริงๆ

“กลบัไปเสยีเถอะคะ่ เราไมม่อีะไรตอ้งพดูกนัอกีแลว้ ใหเ้รือ่งทัง้หมด 

มันจบลงเถอะ ฉันไม่อยากทำผิดต่อยายฉัตรอีกแล้ว”

“ให้ตายเถอะ ผมต้องบอกคุณเรื่องฉัตรดาว” เขาตะโกน

มันได้ผล หญิงสาวแง้มประตู เขารีบผลักเข้าไปแต่ก็ติดโซ่ที่คล้อง

ประตูอยู่

“มีอะไรก็พูดมา”

“ให้ผมเข้าไปก่อนเถอะ อยู่ตรงนี้ ถ้าใครมาเห็นเข้า จะมองคุณไม่ดี 

นะ”

มาริษาลังเล ถ้าเจ้าพี่ชายจอมเสเพลอยู่บ้านในเช้าวันอาทิตย์บ้าง 

หลอ่นคงอุน่ใจมากกวา่นี ้หญงิสาวมองเขาอยา่งชัง่ใจกอ่นจะตดัสนิใจปลดโซ ่

คล้องประตู ปล่อยให้เขาเข้ามา แล้วเดินไปยืนกอดอกตรงกลางห้องโดย 

ไม่มองเขา 

“คุณมีอะไรก็รีบๆ พูดมา เสร็จแล้วก็รีบๆ ไปเสีย”

“ผมอยากอธิบาย”

ตวัอยา่ง
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“ฉันไม่เห็นความจำเป็น ทุกอย่างมันชัดแจ้งอยู่แล้ว”

“แต่คุณต้องรู้ ผมไม่ได้รักฉัตรดาว” เขาบอก

“แล้วคุณขอเธอแต่งงานทำไม” มาริษาหันมามองเขาด้วยสายตา 

ไม่เข้าใจ

“ผม...เอ่อ...”

“ไม่ต้องบอกอะไรหรอกค่ะ เพราะมันคงเป็นคำพูดของผู้ชายมักง่าย 

ที่เห็นผู้หญิงเป็นเพียงเครื่องเล่นสนุกไปวันๆ เท่านั้น แล้วคุณก็รู้เอาไว้เลย 

นะว่า ฉันไม่ได้คิดอะไรกับคุณเกินคำว่าเพื่อน และไม่มีวันคิดด้วย”

“แต่ผมรักคุณนะ”

“แต่ฉันไม่ได้รักคุณ” หญิงสาวตะคอกใส่เขาอย่างกราดเกรี้ยว

“ทำไมล่ะ เพราะผมเป็นแฟนกับฉัตรดาวอย่างนั้นเหรอ”

มารษิามองหนา้เขาอยา่งขึง้โกรธ เขาทำอยา่งกบัไมรู่ค้ำตอบจรงิๆ เขา 

ทำอย่างกับไม่มีฉัตรดาวอยู่ในหัวใจเลยสักนิด

“คุณออกไปได้แล้ว”

“ไม่” อเนกปฏิเสธ “ผมอยากให้คุณรู้ว่าผมรักคุณมากแค่ไหน”

“ฉันไม่อยากรับรู้...”

ยังไม่ทันจะเอ่ยจบประโยค เขาก็ตรงเข้าจู่โจมหล่อนด้วยริมฝีปาก 

ทันที นี่เป็นครั้งที่สองที่เขาจูบหล่อนอย่างไม่ทันตั้งตัว คราวก่อนฉัตรดาว 

เขา้มาชว่ยหลอ่นไวไ้ดท้นั แตค่ราวนีไ้มม่เีพือ่นรกัอกีแลว้ มารษิาหนัหนา้หลบ  

ก่อนจะพยายามปัดป้องเต็มกำลัง 

“หยุดนะ คุณสัญญาแล้วว่าจะไม่ทำอย่างนี้อีก”

“ความรักของผมที่มีต่อคุณมันทำลายได้ทุกอย่าง ผมต้องการคุณ” 

อเนกตะโกนอยา่งเหน็แกต่วั เขาคดิวา่หลงัจากหลอ่นเปน็ของเขาแลว้ ทกุอยา่ง 

อาจจะง่ายขึ้น 

ชายหนุม่เหวีย่งมารษิาไปทีโ่ซฟา พรอ้มกระชากเสือ้คลมุออกเผยให้

เห็นเรือนร่างอันน่าเย้ายวนภายใต้ชุดนอนบางเบา มันทำให้เขาอดใจไม่ไหว 

ตวัอยา่ง
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และกระโจนใส่หล่อนทันที

มาริษาด้ินรนทุบตีเขาเพ่ือเอาตัวรอด คราวน้ีเขาบ้าคล่ังกว่าคราวท่ีแล้ว  

ทำให้ชุดนอนของหล่อนไม่อาจต้านทานได้ มันขาดวิ่นจนหนั่นเนื้อขาวอวบ 

โผล่มาอวดโฉมกระตุ้นอารมณ์ของเขาให้พลุ่งพล่านขึ้นไปอีก

ไม่มีอะไรหยุดเขาได้อีกแล้ว นอกจาก...

เพล้ง!

เสียงแจกันกระทบศีรษะอเนกจนแตกคามือ เลือดแดงฉานไม่รู้ว่า 

มาจากศีรษะเขาหรือฝ่ามือหล่อนกระเซ็นลงบนพื้น แต่ทำให้เขาหยุดการ 

กระทำอันป่าเถื่อนลงได้ 

มารษิาผลกัเขากอ่นจะวิง่เขา้หอ้งนอน หลอ่นกดลอ็กแลว้ยนืพงิประตู 

ร่างกายสั่นระริกด้วยความหวาดกลัว 

“กลับไป แล้วไม่ต้องมาให้ฉันเห็นหน้าอีก” หล่อนตะโกนเสียงดัง

“ริษา” เขากุมศีรษะเดินโซเซมาที่ประตูห้องนอน

“ไป” หล่อนตะโกนเสียงดังลั่น

“ผมขอโทษ” อเนกพยายามอ้อนวอน

“ฉันบอกให้ออกไป ไม่อย่างนั้นฉันจะโทร. เรียกตำรวจ”

ไม่มีเสียงตอบกลับ คำขู่ของหล่อนทำให้เขาชะงัก ก่อนที่มาริษาจะ 

ไดย้นิเสยีงรองเทา้หนงัของเขากระทบพืน้ดงัหา่งออกไปจนเงยีบหายในทีส่ดุ  

หญิงสาวปล่อยโฮแล้วทรุดตัวลงนั่ง ซบหน้าลงกับฝ่ามือร้องไห้ออกมาแต่

เพียงลำพัง

ท่ามกลางเสียงร้องไห้ของตัวเอง เสียงโทรศัพท์ก็ดังแทรกขึ้นจน 

มารษิาสะดุง้ หลอ่นมองโทรศพัทบ์นโตะ๊ทำงานแลว้ไพลค่ดิไปวา่คงเปน็อเนก  

หญิงสาวชั่งใจอยู่นานทีเดียวว่าจะรับดีหรือไม่

“ฮัลโหล” ในที่สุดมาริษาก็กรอกเสียงปนสะอื้นลงไปอย่างกระแทก- 

กระทั้น เพราะคิดว่าเป็นอเนก แต่แล้วหล่อนต้องรีบเปลี่ยนน้ำเสียงให้อ่อน

ลงเมื่อปลายสายทักทายกลับมา “อ้าว บอสหรือคะ”

ตวัอยา่ง
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“เป็นอะไรหรือเปล่า น้ำเสียงไม่ค่อยดีเลย” ปลายสายแสดงความ 

ห่วงใย

มาริษากลั้นสะอื้น ก่อนจะตอบกลับไป “ไม่เป็นไรค่ะ บอสมีอะไร 

หรือเปล่าคะ”

“ผมขอโทษนะทีโ่ทร. มาในวนัหยุด” ภาษาองักฤษของเขาตดิสำเนยีง 

สแกนดิเนเวีย

“ไมเ่ปน็ไรคะ่” หลอ่นปาดนำ้ตา สดูลมหายใจ และพยายามปรบัเสยีง 

ให้เป็นปรกติ “บอสมีอะไรหรือเปล่าคะ”

“อืม...มีปัญหาในงานที่จะส่งลูกค้าพรุ่งนี้นิดหน่อย เอ่อ...ไม่ทราบว่า

คุณพอจะมาที่ออฟฟิศวันนี้ได้หรือเปล่า”

“ดะ...ได้ค่ะ” หล่อนตอบกลับอย่างงุนงงก่อนจะวางสาย 

มารษิารูส้กึวา่งานทีท่ำเรยีกไดว้า่สมบรูณแ์บบทีส่ดุแลว้สำหรบัหลอ่น 

กับลูกค้าเจ้าของบ้าน และมันก็พร้อมส่งถึงมือลูกค้าตามกำหนดสัญญาใน 

วนัพรุง่นีด้ว้ย ทำใหห้ลอ่นรูส้กึหวัน่ใจขึน้มาเลก็ๆ ทีต่อ้งไปออฟฟศิในวนัหยดุ 

พร้อมกับเจ้านายชาวต่างชาติคนนี้

หลายต่อหลายครั้งที่เห็นสายตาของเจ้านายมองหล่อนอย่างแฝง 

เลศนัย เหมือนกับผู้ชายคนอ่ืนท่ีเต็มไปด้วยความคล่ังไคล้เซ็กซ์ การฉวยโอกาส 

สัมผัสเนื้อต้องตัวหล่อนเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีโอกาส แต่มาริษาทำเป็นไม่รู้- 

ไม่ชี้เสีย และหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันตามลำพังมาโดยตลอด

แตค่ราวนีค้งยากจะเลีย่ง เมือ่เขาเอางานสำคญัเรง่ดว่นมาอา้ง อกีทัง้ 

เขายังมีตำแหน่งเหนือกว่าหล่อน ก็ยากจะปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงได้ ตอนนี้ 

คนทีม่ารษิานกึถงึมากทีส่ดุคอืฉตัรดาว เพราะถา้อกีฝา่ยยงัมชีวีติอยู ่หลอ่น

คงมเีพือ่นไปเผชญิหนา้กบัเจา้นายดว้ยความอุน่ใจ แตเ่มือ่ไมม่เีพือ่นรกัแลว้ 

หล่อนจะต้องไปเพียงลำพัง

ตวัอยา่ง
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มาริษามาถึงออฟฟิศตอนบ่าย ท่ีทำงานในวันหยุดเต็มไปด้วยความเงียบ 
และมดืสลวั มเีพยีงแสงแดดออ่นๆ ทีส่อ่งผา่นผา้มา่นหนาเขา้มาพอใหห้ลอ่น 

เดินฝ่าโต๊ะและเก้าอี้ซึ่งตั้งอยู่อย่างแน่นขนัดไปถึงหน้าห้องเจ้านายชาว 

ต่างชาติได้

หญิงสาวสูดลมหายใจเพื่อรวบรวมความกล้า จากนั้นก็ผ่อนออกมา 

แล้วเคาะประตู

“เข้ามาสิ” เสียงเจ้านายตอบกลับมาด้วยภาษาไทยสำเนียงแปร่งๆ

มารษิาเปดิประตเูขา้ไปกพ็บวา่มสิเตอรม์คิเคลสนั หวัหนา้ของหลอ่น

กำลงันัง่อยา่งสบายอารมณอ์ยูห่นา้โนต้บุก๊ โดยไมม่ทีา่ทเีรง่รอ้นเหมอืนตอน 

โทร. ไปหาหล่อนเลยสักนิด 

“สวัสดีค่ะบอส”

“เอ้า...คุณมาริษา เชิญนั่งสิ” เขาเอ่ยเป็นภาษาไทยพร้อมกดเมาส์ 

สองสามครั้ง ก่อนจะหันหน้าจอโน้ตบุ๊กมาให้มาริษาซึ่งนั่งตรงข้ามกับเขา  

“ลูกค้าไม่พอใจอะไรบางอย่างในแบบของคุณ มันผิดสเปก แล้วตามสัญญา

เราต้องส่งงานวันพรุ่งนี้ ผมเลยขอรบกวนเวลาของคุณสักหน่อย”

“ไม่เป็นไรค่ะ” หล่อนเอ่ย “ตรงไหนคะ”

แทนที่จะตอบทันที มิคเคลสันกลับลุกจากเก้าอี้แล้วเดินอ้อมโต๊ะ 

ทำงานมายนือยูด่า้นหลงัมารษิา เขาโนม้ตวัลงมาจนหลอ่นรูส้กึไดถ้งึลมหายใจ 

อันไม่ปรกติของเขา แต่หญิงสาวทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ ตราบใดที่เขายังไม่สัมผัส

ตัวหล่อน ตราบนั้นมันก็ยังไม่เข้าขั้นลวนลาม

ระหว่างนั้นเขาอธิบายถึงสิ่งที่ลูกค้าต้องการให้แก้ไข มาริษาไม่คุ้น 

กบัปญัหาทีเ่กดิขึน้เทา่ไร ทัง้เรือ่งโคมไฟทีไ่มเ่ขา้กบัสไตลข์องหอ้ง หรอืชนดิ 

ของวัสดุที่ใช้ปูพื้นบางห้อง หล่อนรู้สึกเหมือนมีคนตั้งใจแก้เพื่อให้หล่อน 

กลับมาแก้ไข

สมองอันฉลาดเฉลียวของมาริษาบอกว่า นี่เป็นการจงใจให้หล่อน 

มาที่นี่เวลานี้

ตวัอยา่ง
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แต่ปฏิภาณของหล่อนบอกให้นิ่งเฉยเอาไว้เช่นเดียวกัน เพราะถ้ามัน 

เปน็อยา่งทีค่ดิ กแ็กป้ญัหาไมย่ากเทา่ไร เพยีงแคเ่อาแบบเดมิทีห่ลอ่นทำและ 

เซฟเกบ็ไวใ้นแฮนดไีดรฟ ์กอ๊บปีท้บัไอแ้บบสัว่ๆ นีเ้ทา่นัน้ จากนัน้กร็บีออกไป 

จากที่นี่ให้เร็วที่สุด

ระหว่างที่มัณฑนากรสาวกำลังจัดการกับปัญหาที่คิดว่าเจ้านายเป็น 

คนสร้างขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน มิคเคลสันซึ่งยังยืนซ้อนหลังมาริษาก็ใช้ 

สายตาชอนไชเข้าไปในคอเสื้อที่คว้านลึกของหล่อน ทรวงอกอวบอัดเต่งตึง 

บดเบียดกันอยู่ภายใต้เสื้อบางเบาจนกล้ามเนื้อของเขาเขม็งเกลียวขึ้นมา

มิคเคลสันอดใจไม่ไหว เขาค่อยๆ วางมือลงบนไหล่จนหญิงสาว 

สะดุ้ง

“เหนื่อยไหม” เขากระซิบพร้อมกับออกแรงกดที่ไหล่เมื่อรู้สึกว่า 

หล่อนกำลังขยับ

“มะ...ไม่ค่ะ”

“ไม่มีฉัตรดาวเสียคน งานคุณคงหนักขึ้นอีกเป็นกอง” เขาเอ่ยเสียง 

แผ่วเบา

“ดิฉันทำได้ค่ะ”

“คุณรู้ใช่ไหมว่าฉัตรดาวได้รับโพรเจกต์ใหญ่ไปทำเมื่อไม่กี่วันก่อน 

ที่เธอจะเสียชีวิต” เขาเอ่ยพร้อมบีบนวดหัวไหล่ของหล่อนอย่างนุ่มนวล

“ทราบค่ะ” มาริษาตอบ หล่อนยังนิ่งอยู่เพราะอยากรู้ว่าเขาต้องการ 

พูดอะไร

“แต่หลังจากฉัตรดาวเสียชีวิต โพรเจกต์ก็ขาดคนดูแล” มิคเคลสัน 

เอ่ยต่อ “มีรายชื่อสองชื่อที่กรรมการกำลังพิจารณาให้ดูแลโพรเจกต์นี้แทน  

หนึ่งในนั้นคือคุณ”

“หรอืคะ” หลอ่นถามดว้ยความตืน่เตน้ เพราะถา้ทำโพรเจกตน์ี ้หลอ่น 

จะไดแ้สดงฝมีอือยา่งเตม็ที ่และถา้มนัประสบความสำเรจ็ กจ็ะเปน็การการนัต ี

อาชีพการงานของหล่อนได้เป็นอย่างดี

ตวัอยา่ง
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“แต่...”

คำพูดของเจ้านายทำเอาความหวังของมาริษาชะงัก หล่อนหันมา 

มองเขา แต่พบว่าเขาก้มลงจนริมฝีปากเกือบจะชนแก้มขาวนวลของหล่อน  

จึงรีบหันกลับมาจ้องหน้าจอโน้ตบุ๊กตามเดิม ตอนนี้แก้มเปลี่ยนจากสีขาว 

เป็นแดงก่ำ

“แต่อะไรคะ”

“กรรมการส่วนใหญ่โอนเอียงไปทางสมชายน่ะสิ”

หญงิสาวถอนหายใจ สมชายเปน็มณัฑนากรทีเ่กง่คนหนึง่ แถมยงัเปน็ 

ผูช้ายอกีตา่งหาก ความเปน็ผูช้ายทำใหง้านทกุอยา่งงา่ยเสมอ หลอ่นคดิอยา่ง 

น้อยเนื้อต่ำใจ

“แต่...”

เป็นอีกครั้งที่เขาทำให้หล่อนสงสัย แต่คราวนี้หล่อนไม่กล้าหันกลับ

ไปอีกแล้ว

“แต่อะไรคะ”

มคิเคลสนัไมต่อบ กลบัคอ่ยๆ เลือ่นมอืทัง้สองจากไหลเ่ขา้ไปในคอเสือ้ 

ของมาริษา

เทา่นัน้เอง ความอดกลัน้ของหลอ่นกเ็ปน็อนัสิน้สดุ หญงิสาวลกุพรวด 

ขึ้น ใช้ไหล่กระแทกเขาจนผงะหงายหลัง ก่อนจะหันกลับมาเผชิญหน้ากับ 

เจ้านายจอมเจ้าเล่ห์ 

“ไอ้ฝรั่งบ้ากาม แกจะทำอะไรฉัน”

มคิเคลสนัลกุพรวดขึน้กอ่นจะยิม้อยา่งมเีลศนยั “คณุไมอ่ยากกา้วหนา้ 

ในอาชีพการงานหรือ ผมช่วยคุณได้นะ เพียงแต่มันต้องแลกกับอะไร 

บางอย่างที่คุณมีอย่างเหลือล้น” เขากล่าวก่อนจะยกปลายนิ้วที่เพิ่งสัมผัส 

หนั่นเนื้อของหญิงสาวขึ้นมาสูดดมด้วยท่าทางกวนๆ

“ทุเรศ!” หล่อนผรุสวาทใส่เขา

“เอานา่ ทำเปน็ผูห้ญงิบรสิทุธิไ์ปได ้ผมไมเ่ชือ่หรอกนะวา่คณุอยูร่อด 

ตวัอยา่ง
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มาจนถึงวันนี้ด้วยการแต่งตัวยั่วยวนใจชายอย่างนั้น”

มันเป็นคำปรามาสที่ร้ายแรงเกินอภัย โดยเฉพาะมันไม่ใช่เรื่องจริง 

เลยสักนิด ข่าวคราวต่างๆ เกิดมาจากความเข้าใจผิดต่อเสน่ห์อันเย้ายวน 

ผู้ชายของหล่อนทั้งนั้น ผู้หญิงหลายคนอิจฉา ในขณะที่ผู้ชายหลายคน 

อยากได้หล่อน นั่นจึงเป็นที่มาของคำพูดคะนองอย่างไร้ความจริงของคน 

ปากบอนบางคน

“ฉันจะกลับ”

มาริษาย่ำเท้าหมายจะออกจากห้องนรกนี้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่ไวพอ 

จะพ้นเงื้อมมือของชายผู้กระหายในตัวหล่อน มิคเคลสันดึงหล่อนมาไว้ 

ในอ้อมกอด

“ปล่อยฉัน ไม่อย่างนั้นฉันจะตะโกน”

“ก็เอาสิ” เขาท้าทาย “อย่าลืมนะว่าคุณเป็นฝ่ายมาหาผมในเวลาที่ 

ไม่มีใครอยู่ในออฟฟิศแล้ว แถมยังแต่งตัวซะ...อืม”

สายตาโลมเลียมนั้นทำเอามาริษาขยะแขยง “ฉันมาเพราะว่าคุณ 

ต้องการให้แก้งาน”

“ใครจะรู้” เขาหัวเราะเยาะพร้อมก้มลงจู่โจมหล่อนด้วยริมฝีปาก 

หื่นกระหาย

มาริษาดิ้นรนจนเสื้อผ้าหลุดลุ่ย แต่ไม่อาจต้านทานแรงของชายที่มี 

ความต้องการทางเพศเหลือล้นจนทะลักออกมาเป็นการกระทำอันป่าเถื่อน 

มีเพียงสิ่งที่ใกล้มือที่สุดจะหยุดเขาได้ และมันก็เคยสำเร็จมาแล้ว

เพล้ง!

มคิเคลสนักมุศรีษะดว้ยความเจบ็ปวด เลอืดแดงฉานชุม่ไปทัง้ศรีษะ 

“แก...”

มาริษารีบวิ่งไปที่ประตูขณะเสียงสบถด่าดังไล่หลังเป็นภาษาอังกฤษ 

สำเนยีงสแกนดเินเวยี มนัเปน็คำผรสุวาททีห่ลอ่นไมคุ่น้ห ูแตใ่ครจะสนใจเลา่ 

เพราะอนาคตของหล่อนกับบริษัทคงจบกันแค่นี้

ตวัอยา่ง
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หญงิสาวออกมาจากหอ้งแลว้ปดิประตทูนัท ีหลอ่นจดัเสือ้ผา้ทีห่ลดุลุย่ 

ให้เรียบร้อย ก่อนจะกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกจากบริษัท

แชะๆๆ

เสียงชัตเตอร์ดังต่อเนื่องเก็บทุกอากัปกิริยาของมาริษา โดยที่หล่อน 

ไม่รู้ตัวว่าถูกบันทึกภาพเอาไว้ในเอสดีการ์ดของกล้องดิจิทัลเรียบร้อยแล้ว

ยาบริลนั่งอยู่ในห้องทำงานที่มีเพียงแสงสลัวจากโคมไฟทรงโบราณ  
แสงเหลอืงนวลสาดสอ่งใหเ้หน็รปูถา่ยมากมายทีว่างกลาดเกลือ่นอยูเ่ตม็โตะ๊  

ดวงตาสีเหล็กฉายแววแห่งความชิงชังต่อพฤติกรรมของหญิงสาวในรูป  

ตั้งแต่รูปที่หล่อนเปิดประตูให้อเนก คู่หมั้นของฉัตรดาวเข้าไปในห้อง  

รูปหล่อนไปที่ทำงานในวันหยุดเพื่อปรนนิบัติเจ้านายซึ่งน่าจะเป็นที่มาของ 

ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน

และอกีหลายรปูของหลอ่นกบัผูร้ว่มงานผูช้ายมากหนา้หลายตา ไมว่า่ 

จะเป็นรับประทานอาหาร เดินชอปปิง หรือแม้แต่ในฟิตเนส ดูแล้วเหมือน

หล่อนจะสนิทสนมกับทุกคนที่เป็นผู้ชาย

ความทรงจำหนึ่งผุดขึ้นมาสนับสนุนความคิดนี้ วันแรกที่มาถึง 

กรุงเทพฯ เขาเห็นหล่อนออกมาจากโรงแรมกับชายร่างท้วม

“สำส่อน!” ยาบริลคำราม เขาอยู่เมืองไทยเพียงแค่สัปดาห์เดียว  

หลอ่นกน็อนกบัผูช้ายไมซ่ำ้หนา้แลว้ถงึสามคน แถมยงัสนทิกบัผูช้ายมากมาย 

และไม่รู้ว่ามีอะไรซ่อนอยู่อีกหรือเปล่า

“นี่เป็นประวัติของเธอครับ” มาซูดยื่นซองสีน้ำตาลให้เขา

ชายหนุ่มดึงเอกสารสองสามแผ่นออกมาจากซอง เขาอ่านมันอย่าง 

ลวกๆ และสะดุดตาใบหน้าของชายผู้หนึ่ง

“พี่ชายหรือ” ยาบริลเอ่ยด้วยความสนใจ เขาเป็นคนเดียวกับเจ้าของ 

คัมรี่คันงาม โอเค...เอาเป็นว่าตัดผู้ชายของหล่อนออกไปหนึ่งคน น่าแปลก 

ท่ีเขารู้สึกดีใจนิดๆ แต่ก็ไม่อาจลบล้างเร่ืองอเนกและเจ้านายของหล่อนไปได้

ตวัอยา่ง
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“ครับ เป็นคนเสเพลพอสมควร ชอบผู้หญิงและการพนัน”

“การพนันหรือ”

“ครับ คืนวันเสาร์เป็นวันที่เขาหมกตัวอยู่ในบ่อน ต่อด้วยวันอาทิตย์ 

ทั้งวันกับสาวๆ ที่หมดตัวในบ่อนครับ” มาซูดตอบ

“เขาเอาเงินมาจากไหนตั้งมากมาย ในนี้บอกว่าไม่ได้ทำงานทำการ 

อะไรนี่ มีแค่กิจการเต็นท์รถมือสองเล็กๆ ซึ่งทำท่าว่าจะเจ๊งอยู่รอมร่อ”

“เงินมรดกครับ ตอนนี้ก็แทบจะเกลี้ยงแล้ว”

“แล้วมรดกของหล่อนล่ะ” ยาบริลหมายถึงมาริษา

“ก็เหลือไม่มาก เพราะเชื่อคำปลิ้นปล้อนของพี่ชาย เธอให้เงินเขาไป

สำเริงสำราญกับอบายมุขเพราะถูกหลอกคำโตว่าเอาไปหุ้นทำธุรกิจรถมือ

สอง”

“โง่สิ้นดี” ชายหนุ่มยิ้ม “เราจะใช้จุดนี้จัดการกับหล่อน”

“ครับ” มาซูดรับคำ

ยาบรลิจอ้งมองรปูทีว่างเกลือ่นกลาดบนโตะ๊ดว้ยสายตาชงิชงั ผูห้ญงิ 

คนนี้ร้ายกาจกับน้องสาวของเขา ถ้าเขาทำตามแผนในใจ เขาอาจจะหลุด 

เขา้ไปในบว่งของหลอ่นดว้ยกเ็ปน็ได ้แตเ่ขาพรอ้มเสีย่ง หากวา่มนัเปน็หนทาง 

ที่จะทำให้หล่อนรู้สึกเจ็บปวดจากความรักเสียบ้าง

ตวัอยา่ง



สุริยันออกมาจากห้องนอนตอนสายวันจันทร์ เขาแปลกใจที่เห็น 
น้องสาวนั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นพร้อมกับหนังสือพิมพ์กองโต จึงตรงเข้าไปนั่ง 

เอ้เตข้างๆ

“ไม่ไปทำงานเหรอ”

“ไม่ไป...ลาออกแล้ว” มาริษาบอกห้วนๆ

“เฮ้ย! ลาออกตั้งแต่เมื่อไร” สุริยันถามเสียงหลง

“เมื่อวาน”

“ทำไม ไหนแกบอกว่ากำลังได้รับการโพรโมตให้มีตำแหน่งสูงขึ้น 

แล้วแกลาออกทำไม”

“ก็ไอ้มะเขือสั้นมันจะปล้ำฉันน่ะสิ” หล่อนตอบอย่างหัวเสีย

“มะเขอืสัน้” สรุยินัทวนคำอยา่งงนุงงอยูพ่กัใหญ ่กอ่นจะนกึถงึเจา้นาย 

ชาวต่างชาติของน้องสาว เพราะหล่อนและเพื่อนมักจะคุยเล่นถึงชื่อนาย 

มิคเคลสันซึ่งออกเสียงคล้ายนายมะเขือสั้นอยู่เสมอ จนเขาหัวเราะออกมา

“หวัเราะอะไร” มารษิาสวนขึน้มาอยา่งขุน่เคอืง ละสายตาจากหนงัสอื- 

๔

ตวัอยา่ง
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พิมพ์มาจ้องหน้าพี่ชายอย่างตำหนิ

“มันให้แกดูหรือว่ามะเขือมันสั้น” เขาหยอกหล่อนด้วยคำถามกวนๆ

“นี่ ไม่ตลกเลยนะพี่ ฉันเป็นน้องของพี่นะ”

“เอาน่าๆ ล้อเล่นหน่อยเดียว” เขาโบกมืออวบอูมอย่างทะเล้น “ว่าแต่ 

กำลังทำอะไรเนี่ย จะเปลี่ยนอาชีพมาขายหนังสือพิมพ์หรือไง”

“เปล่า กำลังหางานใหม่อยู่” หล่อนทำหน้ามุ่ย

“รีบๆ หน่อยก็แล้วกัน เดี๋ยวได้อดตายกันหมด”

หญิงสาวหันขวับมาหาพี่ชายทันที “หมายความว่าไง”

“ไม่มีงานทำก็ไม่มีเงินน่ะสิ”

“เฮอะ ไม่กลัวหรอก ฉันมีพี่ชายอยู่ทั้งคน”

“ฉันก็ลำบากเหมือนกันแหละ ไม่ค่อยมีเงินเลยหมู่นี้” สุริยันบ่น 

กระปอดกระแปด

“อ้าว...แล้วไอ้เต็นท์รถที่พี่ทำอยู่ล่ะ มันไม่ทำกำไรให้มั่งเลยหรือไง”

“เอ่อ...” สุริยันอ้ำอึ้งเมื่อเผลอพลั้งปากออกไป

“แล้วก็เงินของฉันอีก ที่ให้ยืมไปลงทุนนี่เมื่อไรฉันจะได้คืนเสียที”

“เอาน่า อีกไม่นานหรอก แกไม่เชื่อมือพี่หรือไง” เขาโบกมือแกล้ง 

ทำเป็นหัวเสีย

“ไม่ใช่ไม่เชื่อ แต่ฉันมานั่งคิดดูอีกทีนะ แทนที่จะเป็นลูกน้องเค้า ฉัน 

หาอะไรทำเป็นของตัวเองดีกว่า แต่มันคงต้องใช้เงินเยอะพอสมควร”

“อยา่เพิง่เลย แกยงัเดก็ ไมม่ปีระสบการณ ์เดีย๋วกไ็ดเ้จง๊หมดตวัหรอก  

เป็นลูกจ้างกินเงินเดือนไปก่อนเถอะ”

“ไม่รู้สิ อยากจะลองดูสักตั้ง” มาริษาถอนใจ “ว่าแต่พี่เถอะ หาเงิน 

มาคืนฉันเร็วๆ ก็แล้วกัน”

“เออๆ รูแ้ลว้ๆ” เขาเอย่อยา่งมอีารมณก์อ่นจะลกุขึน้ “นา่เบือ่แตเ่ชา้เลย 

วุ้ย” แล้วก็พาร่างอุ้ยอ้ายเดินกลับเข้าห้องพร้อมเสียงปิดประตูดังสนั่น

“อะไรของเค้า ฉันเป็นเจ้าหนี้นะ” มาริษาบ่นอุบก่อนจะหันกลับมาหา 

ตวัอยา่ง
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หน้าคลาสสิฟายด์ในหนังสือพิมพ์ที่กองอยู่มากมายบนโต๊ะต่อไป

สุริยันทรุดกายลงบนเก้าอี้ ใบหน้าเต็มไปด้วยความเคร่งเครียด 
ไม่เหมือนเวลาปรกติ รอบกายเขาเต็มไปด้วยชายฉกรรจ์หน้าตาเหี้ยมโหด  

ตรงขา้มมโีตะ๊ทำงานไมส้กัขวางกัน้และชายชราผูห้นึง่ ซึง่บนรา่งกายประดบั- 

ประดาเครื่องประดับราวกับตู้อัญมณีเคลื่อนที่นั่งอยู่

“ไม่นึกว่าจะเห็นเสี่ยที่นี่ในบ่ายวันจันทร์” ชายชราเอ่ยแกมประชด

“มันเครียด ก็เลยอยากเล่นแก้เซ็ง” สุริยันยักไหล่

“แล้วที่มาหาผม มีอะไรให้ผมรับใช้หรือเปล่าครับ”

“ก็พอดี...เอ่อ...” ชายหนุ่มลังเลก่อนจะตัดสินใจเอ่ยออกไป “ช่วงนี้ 

ลงทุนไปเยอะ เงินมันขาดมือ เลยอยากขอยืมเงินเฮียหมูนิดหน่อยเท่านั้น 

เอง”

“ยืมเงิน” เจ้าของบ่อนเลิกคิ้ว

“ผมให้ดอกตามที่เฮียต้องการน่า ไม่ต้องเป็นห่วง” สุริยันเอ่ย นึก 

รำคาญสายตาดูแคลนนั้นขึ้นมา

“กไ็มไ่ดห้ว่งอะไร” ชายชรายกัไหล ่รอยยิม้เจา้เลห่ผ์ดุพราย “แหม...

ระดับเสี่ยสุริยันแล้ว ผมไม่ห่วงหรอก เพียงแต่ต้องมีอะไรเป็นหลักประกัน

เสียหน่อย”

“เฮียหมูจะเอาอะไรล่ะ”

“อืม...” เจ้าของบ่อนลูบเครายาวสีเงินของตัวเองอย่างใช้ความคิด  

“มันก็ต้องดูว่าเสี่ยต้องการจากผมเท่าไร”

“หนึ่งล้าน” เขายกนิ้วชี้อวบอูม

“ถ้าอย่างนั้นก็รถกับคอนโดฯ ของเสี่ยเป็นไง”

“เฮ้...มันจะไม่เกินมูลค่าที่ผมยืมเฮียหรือไง” สุริยันเอ่ยอย่าง 

ไม่พอใจ

“ถา้อยา่งนัน้ผมใหเ้สีย่สองลา้น เสีย่แคเ่อาทะเบยีนรถกบัใบกรรมสทิธิ์ 

ตวัอยา่ง
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คอนโดฯ มาวางค้ำประกันกับผม” ชายชราเสนอ

สุริยันมองใบหน้าคดโกงของอีกฝ่ายอย่างไม่เชื่อใจ มูลค่าทรัพย์สิน

กับเงินที่เขายืมแตกต่างกันเกินกว่าจะยอมรับได้

“เอาน่าเสี่ย ก็แค่เอามาค้ำประกัน เสี่ยมีเงินมาคืนผมเมื่อไร ผมก็คืน 

ของเสี่ยเมื่อนั้น”

“ถ้าอย่างนั้นผมขอสิบล้าน จะได้สมน้ำสมเนื้อหน่อย” เขาต่อรอง

คิ้วขาวขมวดเข้าหากันก่อนจะคลายออกพร้อมเสียงหัวเราะ “ไม่มี 

ปัญหา”

สุริยันยิ้มแฉ่ง เงินมากมายขนาดนั้นคงพอจะเอาไปคืนน้องสาว และ 

ปลดเปลื้องหนี้สินที่บริษัทได้ แถมยังมีติดปลายนวมเอาไว้เล่นพนันแก้ 

เครียดวันนี้อีกสักล้านสองล้าน

ชายชราพยกัหนา้ใหลู้กนอ้ง ชายฉกรรจค์อ้มศรีษะกอ่นจะหนัไปเชญิ 

สุริยันออกไปรับเงินกับฝ่ายการเงินของบ่อนอย่างนอบน้อม 

หลังจากประตูห้องปิดลง ชายหนุ่มร่างบึกบึนก็ออกมาจากหลังม่าน

ที่กั้นห้องนี้กับอีกห้องหนึ่ง

“ไมล่งทนุสงูไปหนอ่ยหรอืมาซดู” ชายชราถามทนัททีีช่ายหนุม่คนนัน้ 

นั่งแทนที่สุริยัน

เขายักไหล่อย่างไม่ยี่หระ “เงินแค่สิบล้าน มันก็แค่เศษธุลีใต้ฝ่าเท้า 

ของท่านยาบริล”

ชายชรามองหนา้ผูพ้ดูอยา่งหมัน่ไส ้ถงึจะรูด้วีา่สิง่ทีม่าซดูกลา่วไมเ่กนิ 

จริงเลยแม้แต่น้อย ออกจะเป็นการถ่อมตัวเสียด้วยซ้ำ “แล้วจะเอายังไง 

ต่อ”

“ล่อให้มันเล่นจนหมดตัว ถ้ามันขอเพิ่มก็ให้มันไป” มาซูดกล่าว

“ไม่มีปัญหา มันไม่ใช่เงินผม” ชายชราหัวเราะจนเห็นฟันสีทองอร่าม 

งานนี้เขาคงได้เปอร์เซ็นต์จากความละโมบของสุริยันมากโข เพราะเขาแน่ใจ

ว่าชายหนุ่มเจ้าสำราญคงไม่พอใจแค่เงินเพียงสิบล้าน

ตวัอยา่ง
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“แล้วเราจะติดต่อกลับไปนะครับ” ชายสูงวัยเอ่ยพร้อมลุกขึ้นยืน 
ผายมือส่งมาริษา ท่าทางของเขาราวกับจะบอกเป็นนัยๆ ว่าสิ่งที่เขาพูดคง 

ไม่มีวันเกิดขึ้นอย่างแน่นอน

“ขอบคุณค่ะ” มาริษายกมือไหว้ก่อนจะหอบเอกสารการสมัครงาน 

ที่เหลือน้อยเต็มทีออกไป

หลังจากประตูปิดลง ยาบริลก็เปิดประตูระเบียงแหวกม่านเข้ามา 

ในห้องทำงานของประธานบริษัทตกแต่งภายในชื่อดัง เขาเดินมาทรุดกาย 

ลงนั่งตรงข้าม เบาะยังคงอุ่นอยู่จนเขารู้สึกได้ถึงบั้นท้ายงามงอนซึ่งเคยนั่ง

อยู่ตรงนี้

“ประวัติเธอน่าสนใจดีเหมือนกันนะครับ เคยทำงานกับบริษัท 

ยักษ์ใหญ่ด้วย น่าเสียดายจริงๆ” ชายสูงวัยห่อปากส่ายศีรษะ

“ผมว่ามันคงเทียบไม่ได้กับงานที่คุณจะรับจากโมฮัมหมัดคอน- 

สตรักชัน” ยาบริลเอ่ยชื่อบริษัทลูกของโมฮัมหมัด ออร์แกไนเซชัน ซึ่งทำ 

เกี่ยวกับการก่อสร้างทั้งในประเทศและต่างประเทศ

“เออ่...ครบั ผมกว็า่อยา่งนัน้แหละ” เขายิม้แหง้ๆ กอ่นจะโยนประวตัิ 

ของมาริษาลงถังขยะข้างโต๊ะอย่างไม่ไยดี

มาริษาเดินออกจากลิฟต์ก่อนจะตรงเข้าไปในร้านกาแฟหรูที่มีสาขา 
อยูท่ัว่เมอืง หลอ่นสัง่กาแฟเยน็แลว้ทิง้ตวันัง่บนโซฟาในมมุหนึง่ของรา้นอยา่ง 

เหนื่อยอ่อน หลังจากตะลุยสมัครงานมาหลายบริษัท แต่ไม่มีท่าทีว่าจะ 

มบีรษิทัไหนรบัหลอ่นเขา้ทำงาน ทัง้ๆ ทีป่ระวตักิารทำงานของหลอ่นกเ็ลศิหรู 

ไม่น้อย

“เฮ้อ...ทำไมสมัครงานมันยากเย็นอย่างนี้นะ” หล่อนบ่นอุบ นี่เป็น 

การสมัครงานครั้งแรกในชีวิต หลังจากทำงานที่บริษัทเดิมมาตลอดสามป ี

โดยใช้เส้นสายของบิดา

ตอนแรกเส้นสายของมาริษาสามารถทำให้พนักงานคนอื่นๆ เกรง  

ตวัอยา่ง
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ไม่เว้นแม้กระทั่งคณะกรรมการบริหารบางคน แต่หลังจากบิดาของหล่อน 

เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุเมื่อสามปีที่แล้ว ความเกรงใจก็ลดฮวบลงอย่าง 

ไม่น่าเชื่อ ยังดีที่หญิงสาวมีความสามารถมากล้นมาทดแทน จึงสามารถ 

ยืนหยัดอยู่ได้อย่างไม่อายใคร แต่ก็ไม่วายต้องระเห็จออกจากบริษัทอยู่ดี

“ไอซ์มอคคาได้แล้วค่ะ” พนักงานสาวตะโกนจากเคาน์เตอร์

มารษิาถอนหายใจ กอ่นจะลกุเดนิไปรบัเครือ่งดืม่ทีส่ัง่ไวท้ีเ่คานเ์ตอร ์ 

ตรงนั้นเองหล่อนพบว่ามีกลุ่มผู้ชายมองหน้าอกด้วยสายตาที่หล่อนรู้สึก 

ขยะแขยง หญิงสาวค้อนทำปากขมุบขมิบก่อนจะรีบหันกลับไปนั่งที่โต๊ะ 

ของตัวเองโดยไม่ทันระวัง

“ว้าย!”

เครื่องดื่มของหล่อนชนเข้ากับร่างสูงใหญ่จนมันหกรดเสื้อสูทราคา

แพงของเขาจนชุ่มโชก

“ขอโทษค่ะ ขอโทษจริงๆ ค่ะ” หญิงสาวกุลีกุจอดึงกระดาษทิชชูมา 

ซับให้ แต่มันก็สายไปเสียแล้วเมื่อเสื้อเชิ้ตสีขาวด้านในของเขาเต็มไปด้วย 

คราบกาแฟสีน้ำตาลอย่างชัดเจน

“ไม่เป็นไรครับ มันเป็นอุบัติเหตุ” ภาษาอังกฤษคุ้นหูดังขึ้น

มาริษาเงยหน้ามอง และจำได้ทันที เขาคือคนที่ช่วยหล่อนจากความ

กักขฬะของอเนกตอนไปงานศพฉัตรดาววันแรก

“คุณ...”

“ยาบรลิครบั” เขาชงิแนะนำตวักอ่น รอยยิม้หวานมดัใจสาวผดุพราย 

ขึ้นบนใบหน้าคมเข้ม “ดีใจจังที่คุณจำผมได้”

“เอ่อ...” หญิงสาวก้มหลบสายตาหวานเยิ้มของเขา หน้าแดงก่ำด้วย 

ความเขิน “ฉันต้องขอโทษด้วยนะคะ เสื้อคุณเลอะหมดเลย”

“ไม่เป็นไรครับ ผมเดินไม่ระวังเอง” เขายังคงโปรยยิ้มที่เต็มไปด้วย 

เสน่ห์ 

มาริษารู้สึกเองว่า นั่นคงเป็นรอยยิ้มที่เกิดขึ้นบ่อยเวลาเขาต้องการ 

ตวัอยา่ง
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ผู้หญิงสักคน และใครก็ตามที่เห็นคงคล้อยตามเขาโดยง่าย 

“ว่าแต่กาแฟคุณหกหมดเลย เดี๋ยวผมสั่งให้ใหม่ดีกว่าไหมครับ”

“มะ...ไม่เป็นไรหรอกค่ะ”

“เอาเถอะครบั คณุไปนัง่รอกอ่น เดีย๋วผมจะตามไปเสริฟ์เอง” ยาบรลิ 

อาสาอยา่งสภุาพกอ่นจะผายมอืใหห้ลอ่นกลบัไปนัง่ทีโ่ตะ๊ดว้ยทา่ทางสงา่งาม

จนยากจะบอกปัดความหวังดีนั้น

มาริษาพยายามจะปฏิเสธ แต่ก็ไม่สำเร็จ รอยยิ้มและความหล่อเข้ม 

ของเขาทำให้หัวใจหล่อนเต้นไม่เป็นส่ำ หญิงสาวจำต้องเดินกลับมานั่งคอย

ด้วยใจเต้นระทึก 

หญิงสาวรู้สึกแปลกใจ ผู้ชายหลายคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ล้วนแล้ว 

แตห่นา้ตาด ีหลายตอ่หลายรายสุภาพไมแ่ตกตา่งจากเขา แตไ่มเ่คยมสีกัคน

ที่เขย่าหัวใจหล่อนให้เต้นโครมครามได้ถึงขนาดนี้

อาจเป็นเพราะสายตาที่แตกต่าง ไม่มีแววแห่งความต้องการทางเพศ 

เหมือนผู้ชายคนอื่นที่หล่อนรู้จัก มาริษาแอบอมยิ้ม

“มาแล้วครับ ไอซ์มอคคาสำหรับคุณผู้หญิง” เขาเอ่ยหลังจากวาง 

แก้วกาแฟลงบนโต๊ะ

“ขอบคณุคะ่” หญงิสาวกลา่วอยา่งสุภาพ พยายามเกบ็งำความปลืม้ใจ 

เอาไว้ไม่ให้เขาเห็น

“ไมเ่ปน็ไรครบั สำหรบัมติรภาพผมถอืวา่ถกูมากๆ” ยาบรลิยิม้ “วา่แต ่

คุณชื่ออะไรครับ”

“มาริษาค่ะ”

“มารษิา” เขาทวนชือ่อยา่งเสแสรง้ “เปน็ชือ่ทีไ่พเราะมากครบั แปลวา่ 

อะไรหรือครับ”

“อืม...” หญิงสาวใช้นิ้วแตะคางทำท่าครุ่นคิดอย่างน่ารักน่าชัง จน 

ยาบริลเผลอใจชื่นชมไม่ได้ “คิดว่าน่าจะหมายถึงผู้ที่ควรบูชาละมั้งคะ” 

หล่อนตอบพลางหัวเราะเขินๆ
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เสียงหัวเราะหยันๆ ดังออกมาจากปากที่เม้มสนิทของเขาจนมาริษา 

รูส้กึแปลกใจ หลอ่นมองหนา้เขากพ็บวา่มนัราบเรยีบไรซ้ึง่อารมณใ์ดๆ เหมอืน 

กับเสียงที่หล่อนได้ยิน

“ความหมายดี” เขาเอ่ยพร้อมรอยยิ้มเช่นเคย

หญิงสาวยิ้มเจื่อนๆ ตอบ รู้สึกงุนงงกับน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปอย่าง 

กะทนัหนั กอ่นจะถามเรือ่งอืน่ เพราะไมอ่ยากเอาความสงสยันัน้มาเปน็อารมณ ์ 

“คุณทำงานที่ตึกนี้หรือคะ”

ยาบริลยักไหล่ “ก็ไม่เชิงครับ ผมมาติดต่อธุรกิจกับบริษัทที่อยู่ใน

ตึกนี้”

มารษิาพยกัหนา้เขา้ใจ กอ่นจะถามออกไปอกีดว้ยความอยากรู ้“คณุ

มาทำธุรกิจอะไรที่เมืองไทยหรือคะ”

“ขายทุกอย่างที่ขวางหน้าครับ” เขาตอบยิ้มๆ

“เซลส์แมน” หล่อนเอ่ย

“จะว่าอย่างนั้นก็ได้ครับ” ยาบริลหัวเราะ “แล้วคุณล่ะครับ”

“ฉัน...”

หลอ่นไมท่นัเอือ้นเอย่อะไรออกมา ยาบรลิกย็กมอืหา้มเอาไวเ้สยีกอ่น 

“เดี๋ยวครับ ให้ผมเดาดีกว่า”

หญิงสาวยิ้ม คิดว่าอย่างไรเสียเขาก็คงทายไม่ถูก “เอาสิคะ”

“อมื...” ยาบรลิแสรง้เพง่พศิดวงหนา้งามเหมอืนใชค้วามคดิอยา่งหนกั  

แต่เมื่อจ้องมองนานๆ เข้า ตัวเขาเองกลับเคลิบเคลิ้มโดยไม่รู้ตัว ‘หล่อนช่าง

มีดวงหน้าที่งดงามอะไรเช่นนี้’

“ว่าไงคะ” มาริษาถามเมื่อเห็นเขานิ่งไป รู้สึกเขินเล็กน้อยที่ถูกจ้อง 

มองอย่างตะลึงพรึงเพริดขนาดนั้น

ชายหนุ่มสะดุ้งก่อนจะโพล่งออกไปอย่างลืมตัว “มัณฑนากรครับ”

มารษิาอา้ปากหวอ คำตอบนัน้ไมใ่ชแ่คใ่กลเ้คยีง แตม่นัถกูเผงเลยเชยีว 

แหละ เป็นไปได้อย่างไรที่เขาจะตอบถูกราวกับเตรียมคำตอบมาอย่างดี
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ยาบริลรู้สึกประหม่าเป็นครั้งแรกในชีวิต ตอนแรกเขาคิดจะแกล้ง 

เดาผิดสักสองสามครั้ง แต่มนตร์สะกดของหล่อนกลับทำให้เขาเสียการ 

ควบคุมตัวเอง

“ถะ...ถูกเหรอครับ” เขาแกล้งทำเป็นแปลกใจเพื่อแก้สถานการณ์

หญิงสาวห่อปากก่อนจะย่นจมูก “ถูกค่ะ”

“แหม...โชคดีจริงๆ” ยาบริลยิ้มอย่างโล่งใจที่หล่อนไม่สงสัย “เห็น 

ท่าจะต้องขอรางวัลเสียแล้ว”

“จะเอาอะไรล่ะคะ” หล่อนยิ้มแห้งๆ อย่างจำนน

“เป็นอาหารค่ำสักมื้อดีไหมครับ”

“อืม...” 

มาริษาใช้นิ้วแตะคางทำท่าครุ่นคิดอย่างน่ารักอีกครั้ง ทำเอายาบริล 

ตกอยู่ในมนตร์เสน่ห์ของหล่อนอีกจนได้ แต่ไม่มีอะไรทำให้เขาดีใจเท่ากับ 

คำที่หลุดออกมาจากปากหล่อน

“ก็ได้ค่ะ”

“ถา้อยา่งนัน้พรุง่นีผ้มไปรบัคณุทีค่อนโดฯ นะครบั” ยาบรลิรบีตะครบุ 

โอกาสนั้นเอาไว้ทันที เขาไม่แน่ใจว่าอาการดีใจที่หล่อนตอบรับเป็นเพราะ 

ทุกอย่างเข้าสู่แผนการของเขา หรือเป็นเพราะอย่างอื่นกันแน่

มาริษาทำตาโตด้วยความแปลกใจ ไม่เพียงแต่เขาจะเดาอาชีพของ 

หล่อนถูก แต่เขายังรู้อีกด้วยว่าหล่อนพักอาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียม แทนที่ 

จะเป็นบ้านแบบอื่นๆ

“อ่า...ผมเดาเอาว่าผู้หญิงท่าทางทันสมัยแบบคุณคงจะอยู่คอนโดฯ 

ตามสมยันยิม” เขาแกต้วัอกีครัง้ รูส้กึแยท่ีเ่สยีการควบคมุตวัเองถงึสองครัง้ 

ซ้อน นี่ถ้าเป็นการเจรจาธุรกิจ เขาคงล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่าจนอาจจะเสีย 

เปรียบคู่แข่ง “หรือผมคิดผิดครับ”

“ไม่ค่ะ” หญิงสาวส่ายศีรษะ “ว่าแต่คุณรู้ได้อย่างไรคะ ทั้งเรื่องงาน 

และเรื่องที่อยู่ของฉัน”
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“ผม...เอ่อ...” ยาบริลกระอักกระอ่วน แต่แล้วสายตาอันคมกริบ 

ของเขาก็สะดุดกับอะไรบางอย่างซึ่งทำให้ยิ้มยิงฟันได้อย่างเต็มที่ เขาชี้ไป 

ที่แฟ้มบนโต๊ะ “บังเอิญใบสมัครงานของคุณเป็นภาษาอังกฤษ และมันอยู ่

ในนั้น”

มาริษาก้มลงมองแฟ้มบนโต๊ะ แล้วหล่อนก็หัวเราะออกมาด้วย 

ใบหน้าแดงก่ำ “แหม...อย่างนี้เขาเรียกว่าโกงหรือเปล่าคะ”

“อย่าใช้คำว่าโกงเลยครับ เอาเป็นว่าผมเป็นคนช่างสังเกตดีกว่า”  

ยาบริลหัวเราะกลบเกลื่อนความโล่งใจของตัวเองที่สามารถหาข้ออ้างได้ 

ทันเวลา “ว่าแต่รางวัลของผมคงยังไม่ถูกอายัดนะครับ”

“ไม่หรอกค่ะ ฉันรับปากแล้ว ก็เป็นไปตามนั้นค่ะ” มาริษาเอ่ย รู้สึก 

ไม่อยากปฏิเสธเขา และนึกชมชอบที่เขามีวิธีขอนัดผู้หญิงไม่เหมือนใคร

“ดีครับ” ยาบริลยิ้ม เขาประหลาดใจกับกิริยาของหล่อนซึ่งต่างจาก 

ที่คิดเอาไว้มากมายนัก ไม่น่าเชื่อเลยว่าผู้หญิงน่ารักอย่างหล่อนจะใช้ผู้ชาย 

สิ้นเปลืองเช่นนี้

“อะไรนะ” อเนกกรอกเสียงใส่โทรศัพท์อย่างหัวเสีย “พวกแกมัน 
ไม่ได้เรื่องเอาเสียเลย รู้ไหมว่าฉันเสียเงินไปกับโครงการนี้เท่าไร”

ชายหนุ่มขมวดคิ้วฟังคำแก้ตัวของลูกน้องด้วยอารมณ์ขุ่นมัว ก่อน 

จะขว้างโทรศัพท์กระแทกกับผนังจนแตกกระจายด้วยความโมโห 

“ปัดโธ่โว้ย! นี่มันอะไรกันวะ”

สถานการณข์องบรษิทัตอนนีน้บัวา่ลอ่แหลม ผลกระทบจากเศรษฐกจิ 

ทำให้บริษัทขาดสภาพคล่อง หลายโครงการต้องหยุดลงเพราะเจ้าของ 

ลม้ละลาย เจา้ของโครงการบางคนถงึแมจ้ะไมม่ปีญัหาเรือ่งเงนิ แตก่จ็ำตอ้ง 

ชะลอโครงการเพื่อรอดูท่าทีของรัฐบาลว่าจะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ 

มากน้อยแค่ไหน

คราวนี้โครงการพันล้านเพิ่งจะถูกบริษัทอื่นชนะการประมูล มัน 
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เป็นความหวังสูงสุดของเขาที่จะนำมาพลิกวิกฤติของบริษัท แต่กลับแหลก 

สลายลงพร้อมกับเงินหมุนเวียน เพราะความปล้ินปล้อนของนักการเมือง 

หน้าเลือดบางคน

ไม่ทันไร เสียงโทรศัพท์บนโต๊ะก็ดังบาดแก้วหู เขาหันไปกดปุ่ม 

สปีกเกอร์โฟนแล้วตะคอกใส่เลขานุการสาวสวย “อะไร”

“เอ่อ...ทะ...ท่านรัฐมนตรีโทร. มาค่ะ”

“ไอ้บ้านั่น” เขาสบถก่อนจะตอบเลขานุการสาว “ต่อสายมาเลย ฉัน 

อยากรู้เหมือนกันว่ามันจะแก้ตัวว่ายังไง”

“ค่ะๆๆ”

เพยีงแปบ๊เดยีวสายของรฐัมนตรกีด็งัขึน้ เขายกหูโทรศพัท ์พยายาม 

ควบคุมอารมณ์อย่างเต็มที่ก่อนจะทักทาย 

“สวัสดีครับท่าน”

อเนกทรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้พนักสูงแล้วฟังการปราศรัยยืดยาว 

อันปลิ้นปล้อนที่ดังมาจากอีกฟากหนึ่งของเมือง คิ้วขมวดเข้าหากันจนแทบ

จะกลายเป็นเส้นเดียว ฟันขาวขบแน่นอย่างอดกลั้น

“แล้วที่ผมลงทุนไปล่ะครับท่าน” เขาถามแทรกหลังจากหมดความ 

อดทน

“เอาน่า ยังมีงานในกระทรวงให้ทำอีกตั้งมากมาย คราวหน้ารับรอง 

ไม่พลาด”

“ถ้าอย่างนั้นผมขอเงินคืนได้ไหมครับท่าน ส่วนโรเล็กซ์ผมถือว่าให้ 

เป็นของขวัญที่ท่านกรุณาผมมาตลอด” อเนกกล่าวอย่างหัวเสีย

“อะไรกันคุณ เงินแค่ไม่กี่ล้าน ลืมๆ มันไปเสียเถอะน่า ที่แล้วๆ มา 

ผมทำกำไรให้คุณมาตั้งเท่าไรแล้ว จำไม่ได้หรือไง” รัฐมนตรีเอ่ยเอาแต่ได้

“ท่านก็รู้ว่าสถานการณ์บริษัทของผมตอนนี้เป็นอย่างไร ถ้าผมไม่ได ้

งานนี้ สภาพคล่องในบริษัทก็จะขาดหายไปนะครับท่าน ผมต้องการเงิน 

มาหมุนสักเดือนสองเดือนก็ยังดี”
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“ผมถึงจะให้งานที่คลองหกกับคุณชดเชยไง” รัฐมนตรีเริ่มต่อรอง  

เพราะไม่อยากเสียเงินส่วนที่ได้เป็นค่าวิ่งเต้น

“ไอ้แฟลตกระจอกๆ นั่นน่ะเหรอครับท่าน” เขาโวย ถึงแม้โครงการ

จะมีชื่อสวยหรูว่าคอนโดมิเนียมเอื้ออาทร แต่มันคือห้องราคาถูกดีๆ นี่เอง 

มูลค่างานที่จะได้กลับคืนมานั้นเทียบไม่ได้กับงานที่เขาเพิ่งสูญเสียไปแม้ 

เพียงปลายเล็บ บางทีอาจจะน้อยกว่าสินบนที่เขาให้ท่านรัฐมนตรีไปแล้ว 

หลายต่อหลายครั้งด้วยซ้ำ

“ก็คิดดูเองแล้วกัน เงินแค่ไม่กี่ล้านผมไม่มีปัญหาหรอกนะ แต่ถ้า 

คุณต้องการมันคืน ผมจะเอาอภิสิทธิ์ที่คุณได้จากผมมาตลอดคืน”

อเนกดงึโทรศพัทอ์อกจากหเูมือ่ปลายสายกระแทกหูโทรศพัทเ์สยีงดงั

สนั่น เขามองโทรศัพท์อย่างมึนงงชั่วครู่ แล้วกระแทกเข้ากับตัวเครื่องบ้าง 

“ไอ้บ้าเอ๊ย งกชิบ!”

ชายหนุ่มลุกจากเก้าอี้ เดินวนไปวนมาในห้องทำงานส่วนตัวราวกับ 

เสอืตดิจัน่ กอ่นจะมาหยดุยนืทีห่นา้กระจกบานใหญ ่สายตาทอดมองออกไป 

ไกล ทาวเวอร์เครนที่ใช้ในงานก่อสร้างตั้งตระหง่านและเคลื่อนไหวอยู่ทั่ว 

ทุกมุมเมือง แต่ไม่มีสักที่สำหรับบริษัทของเขาเลยหรือ

อเนกถอนใจหลังจากจิตใจสงบลง การทำธุรกิจทุกวันนี้จะต้องใช้ 

สตคิดิใหร้อบคอบอยา่งมาก เขาเดนิกลบัไปยงัโตะ๊ทำงานแลว้กม้มองเอกสาร 

บนโต๊ะ ที่หน้าปกเขียนเอาไว้ว่า ‘สัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทโมฮัมหมัด 

คอนสตรักชัน’
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