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การท�างานเพลินจนไม่ดูเวลาส่งผลให้คนที่ใบหน้าเต็มไปด้วย

รอยยิ้ม เพราะเพิ่งส่งไฟล์นิยายที่แปลเสร็จหมาดๆ ไปให้ส�านักพิมพ ์

หวานรกัทางอเีมลแปรเปลี่ยนเป็นตกใจ

“ตายโหง! แย่แล้ว”

คนที่อาศัยอยู่ในทาวน์เฮาส์สองชั้น ขนาดสิบแปดตารางวาเพียง

ล�าพังปราดไปที่บันได เพื่อขึ้นไปอาบน�้าเปลี่ยนเสื้อผ้า และลงมาหยิบ

กระเป๋าสะพายที่บรรจขุ้าวของส�าคญั จากนั้นกพ็ุง่ตรงไปที่รถ ขาจากรงัสติ

เข้าสูก่รงุเทพฯ เพราะมนีดักนิข้าวกบัเพื่อนสนทิที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถว

ถนนลาดพร้าวในตอนเที่ยง

ขณะที่รถก�าลงัแล่นอยูบ่นโทลเวย์ด้วยความเรว็ที่ค่อนข้างสงู พร-

รตันา ชยัศกัดิ์ กส็ะดุ้งเฮอืกเมื่อโทรศพัท์มอืถอืส่งเสยีงดงั

“โทร. มาตามแล้ว โดนด่าแน่ๆ”

ทนัททีี่กดปุม่รบัสาย น�้าเสยีงเกรี้ยวกราดของเนาวนุชกด็งัขึ้นอย่าง

น่าสยองตามที่เธอคดิ

“แกอยู่ที่ไหน”

“ใกล้ถงึแล้ว ตอนนี้อยู่บนโทลเวย์”

“นี่แกไม่เคยคิดที่จะมาถึงให้ตรงเวลาบ้างเลยหรือ” ปลายสาย

โวยวาย

ตวัอย่าง
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“ใกล้แล้ว...ก�าลังจะลงจากโทลเวย์แล้ว” เธอบอกเสียงค่อนข้าง

แหลม

“เออ นดัเจอแกทไีร สายตลอด” อกีฝ่ายกระแทกเสยีงกลบัมา

“ขอโทษ”

“เป็นอย่างนี้ทุกท ีถ้าครั้งหน้าแกมาสายอกี ฉนัจะเลกิคบกบัแก”

“เอาน่า...อกีแป๊บ แป๊บเดยีวเท่านั้น ฉนัจะถงึแล้ว” เธอพยายาม

กล่อมเพื่อนให้หายโกรธ

“เออ”

“แล้วเจอกนันะ”

“เออ”

“สมควรแล้วที่จะโดนไอ้เนาโกรธ มนัน่าเขกหวัตวัเองนกั ดนัมวัแต่ 

นั่งแปลนยิายจนลมืเวลานดัอกีแล้ว” พรรตันาบ่นทนัททีี่วางสาย

เมื่อหญงิสาวร่างเลก็ปราดเปรยีวสวมกางเกงยนี เสื้อยดื รองเท้า

ผ้าใบ และถือกระเป๋าสะพายใบใหญ่เดินเข้าไปในร้าน ก็เห็นเนาวนุช 

ซึ่งสวมเดรสสั้นสดี�า รองเท้าส้นสูง ใบหน้าแต่งแตม้เครื่องส�าอาง และถอื

กระเป๋าเข้ากบัชุด เธอยิ้มก่อนเดนิเข้าไปทกัทาย

“ไง”

“ไม่ไง แกมาสายครึ่งชั่วโมงกว่า!” เนาวนุชมองตาเขยีว

“ขอโทษ ยงัไม่ได้กนิอะไรเลย หวิไส้จะขาด” สาวร่างเลก็รบีเปลี่ยน

เรื่องคุยก่อนจะโดนบ่นไปมากกว่านี้

“ฉนัจะเลกินดัเจอแกแล้ว!”

“โกรธกนัจรงิๆ หรอื” สาวร่างเลก็ท�าตาปรบิๆ และเบะปากอย่าง

เสยีใจ

“เออส!ิ” ฝ่ายตรงข้ามยงักระแทกเสยีงตอบกลบัมา

“โอ๋...นิ่งเตะๆ อย่างอน”

“ไม่ได้งอน แต่โกรธ”

ตวัอย่าง
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“ขอโทษ”

“เฮ้อ” เนาวนุชถอนหายใจ โดนลูกอ้อนของเพื่อนเข้าไป อารมณ์

เดอืดๆ กค็่อยๆ ลดลง “เอ้านี่ เอาไป”

“อะไร”

“งานบอลที่เกาะไข่มุก”

“แล้วเอามาให้ฉนัท�าไม”

“ฉันจองตั๋วเครื่องบินไปเที่ยวฮ่องกงเอาไว้ก่อนที่บัตรจะมาถึงมือ 

กเ็ลยเอามาให้แกน่ะส ิกนิฟร ีอยู่ฟร ีเที่ยวฟร”ี เนาวนุชส่งการ์ดใบหนึ่ง

ให้

“ฟรหีรอื” คนชอบของฟรตีาโต และหยบิการ์ดมาดู

“ใช่”

“แล้วงานบอลเกี่ยวกบัอะไร”

“ญาตห่ิางๆ ฉนัเป็นเจ้าของงาน เขาเปิดคฤหาสน์ต้อนรบัคณะถ่าย

หนงั และโพรโมตการท่องเที่ยวของเกาะไข่มุก ฉนัไปที่นั่นมาหลายครั้ง

แล้ว เลยไม่อยากไป”

“แล้วเกาะไข่มุกอยู่ที่ไหน”

“ตราด”

“แกเอาไปให้คนอื่นเถอะ” พรรตันาเปลี่ยนใจทนัที

“อ้าว!” อกีฝ่ายร้องเสยีงหลง “ของฟรเีชยีวนะ ฟร”ี

“ไม่เอา ไกลไป”

“ไกลบ้าอะไร!” เนาวนชุโวยวาย “ขึ้นเครื่องบนิแค่แป๊บเดยีว ขบัรถ

ไปเองก็แค่สี่ห้าชั่วโมง แล้วดาราที่ก�าลังจะไปแสดงหนังที่เกาะไข่มุกน่ะ 

แกรู้ไหม...ใคร”

“จะไปรู้หรอื” พรรตันาท�าเป็นไม่สนใจ

“จ ีจรีศกัดิ์”

“จรงิหรอื!” พรรตันาตาโต ในดวงตามปีระกายวบิๆ วบัๆ ด้วย

ตวัอย่าง
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ความสนใจที่จะไปที่นั่น เพราะชื่อของดาราหนุม่รปูหล่อที่ก�าลงัโด่งดงัเป็น

พลุแตกอยู่ในเวลานี้

“จรงิส”ิ อกีฝ่ายพดูหน้าตาจรงิจงั “จะหลอกแกไปท�าไม แกลองไป

หาข้อมูลในอนิเทอร์เนต็กไ็ด้นะ เขาแสดงหนงัคู่กบัเลอโฉม”

“แล้วจะได้เจอกนัใกล้ประมาณไหน”

“ใกล้มาก กองถ่ายท�าหนงัเข้าพกัที่รสีอร์ตของญาตฉินั แต่แกนอน

ในคฤหาสน์ของญาตฉินันะ สามคนื” เนาวนุชบอกรายละเอยีด

“อ้าว...ไม่ได้นอนที่รสีอร์ตหรอื” พรรตันาสงสยั เพราะไม่ใช่ญาติ

จะไปนอนในคฤหาสน์ได้ยงัไง

“เตม็! แกเลยต้องนอนที่คฤหาสน์ของญาตฉินัแทน”

“อ๋อ”

“แล้วที่นั่นก็มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรี แกขนโน้ตบุ๊กไปท�างานด้วย

กไ็ด้นะ” 

“ว้าว! เลศิ แต่ฟรแีน่นะ”

“เออ บอกว่าฟรกีฟ็ร ียกเว้นตั๋วเครื่องบนิ ค่าน�้ามนัรถ อาหารการกนิ 

ตอนเช้าฟร ีแต่ตอนเยน็แกหากนิเอง”

“ไม่มปีัญหา ฉนัไป”

“แกนี่ท่าจะบ้า” เนาวนชุส่ายหน้าและต่อว่าเพื่อนด้วยความหมั่นไส้ 

ขณะที่อกีฝ่ายยิ้มกว้าง “ให้ไปพกัผ่อนดนัไม่อยากไป พอบอกว่าไปเจอจ ี

จรีศกัดิ์เท่านั้น ดนัตอบตกลง”

“แหม…แกก็รู้ว่าฉันปลื้มจี” คนได้ของฟรีหยิบการ์ดมาพลิกดู

ข้อความที่อยู่ข้างใน หลงัจากส่งคนืไปโดยที่ยงัไม่ได้อ่านอะไรเลย

“ปลื้มไปเถอะ ใครๆ กว็่าเป็นเกย์”

“เกย์บ้าอะไร!” พรรัตนาเถียงหน้าตาบูดบึ้ง จากนั้นก็บรรยาย 

รูปลักษณ์ภายนอกของดาราหนุ่มออกมาว่าไม่น่าจะใช่เกย์ “กล้ามแขน 

แผงอก หน้าท้อง และเค้าโครงหน้าออกจะแมนสุดๆ”

ตวัอย่าง
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“ไม่อยากเถยีงแก แกไปพสิจูน์ที่เกาะเองกแ็ล้วกนั” อกีฝ่ายโบกมอื

“แน่นอน ฉันจะไปดูให้เห็นกับตาเลยว่าจีของฉันไม่ใช่เกย์ แล้ว

งานบอลนี่เป็นงานเลี้ยงประมาณไหน สบายๆ หรอืหรหูราอลงัการ ฉนัจะ

ได้เตรยีมเสื้อผ้าไปให้ถูกกาลเทศะ”

“ไม่รู้”

“อ้าว...แกให้บัตรฉันมา ก็น่าจะรู้สิว่าน่าจะแต่งตัวประมาณไหน 

เกิดฉันลากชุดราตรียาวสีแดงเข้างาน แล้วเขาแต่งตัวแบบสบายๆ กัน  

จะเกดิอะไรขึ้น”

“โอ๊ย...กร็ูแ้ล้วว่าเป็นงานบอลต้อนรบัคณะถ่ายหนงักบัโพรโมตการ

ท่องเที่ยวของเกาะ คงไม่มีใครใส่ชุดราตรีเข้างานหรอก แกเลือกเดรส

สวยๆ สกัสามสี่ตวัใส่กระเป๋าไปด้วยกพ็อ”

“ขอบใจที่แนะน�า” พรรตันาค้อนควกัพลางถามอย่างเกรงใจระคน

สงสยั “แล้วญาตแิกไม่ว่าหรอื...ที่ให้บตัรฉนัไปงานแทน”

“ไม่ว่า บอกไปแล้วว่าไม่ไป ให้เพื่อนไปแทน เออนี่...” เนาวนุชพูด

แล้วส่งถุงพลาสตกิใบหนึ่งมาให้ “ฉนัแวะไปท�าธุระที่ห้างมา เดนิผ่านร้าน

หนังสือแล้วเห็นนักเขียนสุดปลื้มของแกเพิ่งออกผลงานชิ้นใหม่ เลยซื้อ

มาฝาก”

แค่พรรัตนาเห็นว่าเป็นหนังสือของใครเท่านั้นก็กรี๊ดกร๊าดเสียงดัง

ด้วยความดใีจ เพราะเป็นหนงัสอืเล่มใหม่ชื่อ Autumn Lover ของ P.U. 

Writer ฉบบัภาษาองักฤษที่เพิ่งวางแผงขายทั่วอเมรกิา

“กรี๊ด...ด ขอบใจมาก แกนี่เพื่อนเลฟิจรงิๆ มขีายในเมอืงไทยเรว็

ขึ้นนะเนี่ย ฉนัคดิที่จะสั่งซื้ออยู่พอด”ี

“มีเพื่อนดีอย่างฉัน วันหลังช่วยกรุณามาให้ตรงเวลานัดด้วย”  

เนาวนุชไม่วายเหนบ็แนม

“เออ...ครั้งหน้าจะมาก่อนแกเลย”

“ให้จรงิเถอะ” 

ตวัอย่าง
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“แน่นอน” แล้วจู่ๆ รอยยิ้มบนใบหน้าพรรตันากห็ายไป ขณะที่มอื

ยงัลบูๆ คล�าๆ หน้าปกนยิายด้วยความปลาบปลื้มระคนดใีจที่ได้มาครอบ-

ครอง “น่าเสยีดาย ท�าไมไม่มสี�านกัพมิพ์ไหนซื้อลขิสทิธิ์มาแปลเป็นภาษา

ไทยกไ็ม่รู้” 

เธอรู้จกั P.U. Writer จากข้อมูลทางอนิเทอร์เนต็ แต่ไม่รู้ว่าเขา

หน้าตาอย่างไร อายุเท่าไร เป็นชายแท้หรอืว่ารกัร่วมเพศ แต่ที่รู้ๆ กค็อื

นิยายของเขาสนุกทุกเล่ม พอได้อ่านแล้วจะวางไม่ลง ทั้งใจและกาย 

มอีารมณ์ร่วมไปกบัความรูส้กึของพระเอกนางเอกที่เขาสร้างขึ้น จนในบาง

ครั้งเธอเกดิอาการอยากเป็นนางเอกในนยิายของเขา ยิ่งฉากรกั ยิ่งไม่ต้อง

พูดถึง ส�านวนผู้ชายอย่างเขาสร้างอารมณ์หวามไหวและท�าให้ท้องไส้ 

คนอ่านปั่นป่วนได้อย่างน่าพศิวง

“แกกเ็อาไฟล์นยิายที่เคยแปลไปเสนอส�านกัพมิพ์ส”ิ เนาวนุชเสนอ

แนะ

“ฉันก็คิดว่าจะท�าอยู่นะ ฉันอยากให้เขามีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้น” 

พรรตันาคว้าเมนูแล้วหนัไปกวกัมอืเรยีกบรกิร “สั่งอาหารหน่อยค่ะ”

“เสนอพี่บรรณาธกิารที่แกท�างานด้วย” เนาวนุชพูดต่อ

“ว่าจะโทร. หาพี่เขาอยู่ เพิ่งส่งต้นฉบบัที่แปลเสรจ็ไปให้เมื่อกี้”

“โทร. ส”ิ อกีฝ่ายยุ

“เออ ดีเหมือนกัน” พรรัตนาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาจาก

กระเป๋า เนื่องจากอยากได้งานใหม่มาแปลด้วย ไม่อย่างนั้นคงได้กนิแกลบ

แทนข้าว หรอืไม่กบ็ะหมี่กึ่งส�าเรจ็รูปแทนปลาทู

“ฮลัโหล พี่นุช มดเองค่ะ” พรรตันาบอกทนัททีี่ปลายสายกดปุ่ม

รบั “มดส่งต้นฉบบัไปให้แล้วนะคะ”

“พี่ได้รบัแล้ว ท�างานไวเหมอืนเคย พี่จะส่งต้นฉบบัใหม่ไปให้นะ” 

ปลายสายตอบกลบัมา

“ค่ะ” หญงิสาวยิ้มร่า ดใีจที่มงีานท�าอย่างต่อเนื่อง “เออพี่ มนียิาย

ตวัอย่าง
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ของนกัเขยีนคนหนึ่งสนุกมาก เขาออกมาเจด็เล่มแล้ว แต่ยงัไม่มสี�านัก-

พมิพ์ไหนซื้อลขิสทิธิ์มาแปลเป็นภาษาไทย พี่ซื้อมาแปลส ิมดการนัตเีลย

ว่าสนุกมาก”

“ของใคร”

“P.U. Writer”

“อ๋อ...” ปลายสายครางเพราะรู้จกัชื่อ แต่ยงัไม่เคยอ่านผลงาน

“มดมีนิยายของเขาทุกเล่ม เดี๋ยวมดส่งให้” เธอพยายามดันให้

นยิายของเขาแปลออกมาเป็นภาษาไทยสุดฤทธิ์ “แล้วก.็..มดเคยเอานยิาย

เล่มแรกๆ ของเขามาแปลเป็นภาษาไทยเล่นๆ เดี๋ยวมดส่งให้อ่าน”

“โอเค ส่งมากแ็ล้วกนั ขอพี่อ่านก่อน”

“ค่ะ”

ดูเหมอืนว่าอกีไม่นานความต้องการของเธอจะเป็นจรงิ นยิายของ

เขาจะมฉีบบัภาษาไทย และแฟนนยิายของเขาในประเทศไทยกจ็ะเพิ่มขึ้น

เรื่อยๆ

“สั่งอะไรดคีะ” บรกิรถาม

“ข้าวหนึ่งโถ โป๊ะแตก กุ้งแช่น�้าปลา ผัดคะน้าหมูกรอบ และ 

ปลาช่อนลุยสวน” พรรตันาสั่งรวดเดยีวด้วยความรวดเรว็เพราะหวิ

พอบรกิรเดนิออกไป เนาวนุชกพ็ูดขึ้น “แกเลี้ยงนะมื้อนี้”

“เออ ฉนัเลี้ยง เลี้ยงขอโทษที่มาสายอกีแล้ว กบัขอบคุณที่ให้บตัร

ไปงานบอลและนยิายเล่มใหม่ของ P.U. Writer”

ขณะก�าลังรับประทานอาหาร เนาวนุชก็ไม่วายบ่นและมองเพื่อน

เขม็ง “ตั้งแต่แกลาออกจากงานมาเป็นนักแปลไส้แห้ง นี่ก็ผ่านมาหนึ่งปี

แล้ว ดูแต่งตวัส ิซอมซ่อสุดๆ”

เมื่อก่อนพรรัตนาเป็นเลขาฯ ทนายฝรั่งจึงมักสวมเดรส ใส่สูท  

ใส่รองเท้าส้นสูง และแต่งหน้าเหมอืนเนาวนชุ แต่ปัจจบุนักลบัสวมกางเกง

ยนี เสื้อยดื และรองเท้าผ้าใบ หน้าตากไ็ม่ได้แต่งแต้มด้วยเครื่องส�าอาง

ตวัอย่าง
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เลย เพยีงแต่ทาแป้งเดก็

“แหม...ก็อยู่แต่ในบ้าน จะให้แต่งตัวสวยไปอวดใคร” พรรัตนา

ตอบออกไป

“ระวงัเถอะ แกจะขึ้นคาน”

“ฉนักว็่าขาฉนัข้างหนึ่งเหยยีบอยู่บนคานแล้วนะ” เธอลาออกจาก

งานด้วยความเบื่อเพื่อนร่วมงานที่ไม่ถกูกนั จากนั้นกผ็นัตวัมาเป็นนกัแปล 

ซึ่งเริ่มต้นหางานจากการส่งอเีมลไปยงัส�านกัพมิพ์ต่างๆ ที่พมิพ์นยิายแปล

ออกขาย แต่ก่อนที่จะได้งานมาท�า เธอต้องทดลองแปลให้บรรณาธกิาร

อ่านส�านวน เนื่องจากเธอยงัเป็นมอืใหม่ อาจจะแปลนยิายของนกัเขยีน

ต่างประเทศผดิกเ็ป็นได้

“ข้างเดยีวที่ไหน สองข้างแล้ว” อกีฝ่ายพูดขึ้นอกี “ขนืแกหมกตวั

อยู่แต่ในรู ไม่ออกไปไหนมาไหน แถมแต่งตัวอย่างนี้ แกขึ้นคานทอง

นเิวศน์แน่นอนยายมด”

“อ้าว มาแช่งกนั”

“ไม่ได้แช่ง ฉนัพูดความจรงิ”

“แล้วแกจะให้ฉันแต่งตัวสวยอวดตัวเองหรือ วันๆ ก็นั่งอยู่หน้า

คอมพ์กบัรบัโทรศพัท์” นกัแปลสาวเถยีงอย่างเคยปาก ตั้งแต่คบกนัมาก็

พูดจาจกิกดักนัอย่างนี้ตลอด

“นี่ไง ฉนัเลยให้บตัรแกไปเปิดหเูปิดตา แต่ดนัไม่อยากไป” เนาวนชุ 

ว่าเข้าให้

“กม็นัไกล แต่ตกลงว่าจะไปแล้วไง” พรรตันายิ้มกว้าง

“ถ้าไม่บอกว่าจะเจอดารา แกคงไม่ไป” อกีฝ่ายตวดัสายตาค้อน

“เออส ิมนัไกล”

“แกนี่น้า...จรงิๆ เลย” เนาวนุชพูดไม่ออก

“ว่าแต่ฉนั ขาแกกเ็หยยีบคานข้างหนึ่งแล้วเหมอืนกนั” เธอย้อนเข้า

ให้พลางหวัเราะ

ตวัอย่าง
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“ไม่รู้เสียแล้ว” เนาวนุชยักคิ้วพลางยิ้มกรุ้มกริ่ม “มีคนมาจีบฉัน

แล้วย่ะ”

“จริงหรือ แกพามาให้ฉันรู้จักหน่อยสิ อยากเห็นว่าตาบอดหรือ

เปล่า”

“ไอ้มด!” คนโดนแซวเงื้อมอืราวกบัจะเอาช้อนฟาดหวัเพื่อน

“ใคร” นกัแปลสาวหวัเราะเสยีงดงั “หล่อไหม ท�างานอะไร”

“หล่อส ิไม่หล่อ ฉนัไม่เอาหรอก”

“หมายความว่ายงัไง เขาจบีแกหรอืว่าแกไปจบีเขา” พรรตันาซกัไซ้

“ไอ้บ้านี่ เขาจบีฉนั” อกีฝ่ายค้อนควกั

“จะพยายามเชื่อ ฉันคิดว่าแกถือกระบองตีหัวเขาแล้วลากเข้าถ�้า

เสยีอกี”

“ไม่รูล้ะ” เนาวนชุยงัอารมณ์ด ีแม้จะถกูเพื่อนแซวอย่างเจบ็ๆ คนัๆ 

“มคีนมาจบีฉนักแ็ล้วกนั ส่วนแกยงัไม่ม”ี

“เออ เยาะเย้ยไปเถอะ นดักนิข้าวครั้งหน้า แกพามาด้วยนะ ฉนั

อยากรู้จกั”

“นี่...ฉันจะบอกความลับให้” อีกฝ่ายลดเสียงพลางชะโงกหน้ามา

พูดใกล้ๆ

“อะไร” พรรตันาเลกิคิ้วอย่างสงสยั

“ฉนัไปฮ่องกงกบัเขา”

“ไวไปไหมแก รู้จักกันกี่เดือน” ความกลัวเพื่อนช�้าใจผุดขึ้นมา 

ในสมอง

“เดอืนเดยีว” เนาวนุชตอบ

“เฮ้ย! เดอืนเดยีว! แล้วไปกนักี่คน” พรรตันาตาโต

“สองคน แก...ฉันอายุยี่สิบแปดแล้วนะ แกเองก็เหมือนกัน เรา

ไม่ใช่เดก็อายุสบิแปด” เนาวนุชย้อน

“เออ อกีสองปีกส็ามสบิ” เธอกระแทกเสยีงตอบพลางตวดัสายตา

ตวัอย่าง
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ค้อน ทั้งเข้าใจและเป็นกงัวล

“ใช่ อย่าพูดเรื่องอายุเลย พอเถอะ” เนาวนุชโบกมอื แต่ใบหน้ายงั

เปื้อนยิ้ม

“ฉนักลบัมาจากเที่ยวเกาะแล้ว แกพามาให้ฉนัดูนะ” พรรตันาย�้า 

เธอต้องเหน็กบัตาตวัเองว่าผู้ชายคนนั้นเป็นคนดหีรอืไม่

เนาวนชุรบัรูถ้งึความห่วงใย จงึหยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมาแล้วกด

ปุ่มบางปุ่ม จากนั้นกย็ื่นโทรศพัท์ให้เพื่อนพลางพูดยิ้มๆ “รูปฉนักบัเขา”

“แกยงัไม่ได้บอกเลยว่าเขาชื่ออะไร ท�างานอะไร อายุเท่าไร แล้ว

เจอกนัได้ยงัไง” นกัแปลสาวถามออกไปเป็นชดุขณะรบัโทรศพัท์มอืถอืมา

ดูรูป

“ไม่ต้องเป็นห่วงไปหรอกน่า พ่อแม่ฉนัรู้จกั” เนาวนุชพูดให้เพื่อน

คลายกงัวล

“โธ่ ท�าไมไม่บอกแต่แรกล่ะ” พรรตันาต่อว่า

“รู้จักกันในงานวันเกิดของแม่” เนาวนุชพูดไปหัวเราะไป “ชื่อ 

พงษ์ธนา เป็นจกัษุแพทย์ อายุสามสบิเอด็ ลูกชายเพื่อนแม่”

“อมื...” คนดูรูปอยู่ส่งเสยีงคราง “หล่อดนีี่หว่า ขาว ตี๋ ลูกคนจนี”

“ใช่ เหมาะกบัฉนัไหม”

“เหมาะ ตายแล้ว ฉนัต้องอยูบ่นคานทองนเิวศน์คนเดยีวหรอืเนี่ย”

เนาวนุชหวัเราะ

พรรตันาหวัเราะตามก่อนส่งโทรศพัท์มอืถอืคนืเพื่อน “แกให้บตัร

ฉันไปเที่ยว ฉันจะพกกระบองไปตีหัวหนุ่มที่นั่นสักคน เออ...แล้วญาติ

แกหล่อไหม เป็นเจ้าของคฤหาสน์และรสีอร์ตด้วยนี่”

“หล่อ”

“โสดไหม”

“โสด”

“น่าสน” พรรตันายิ้มกรุ้มกริ่ม

ตวัอย่าง
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“เขาไม่สนแกหรอก” อกีฝ่ายดกัคอ

“อ้าว ท�าไม ฉนัออกจะสวย ออกจะน่ารกั ขี้เล่น นสิยัด”ี

“ย่ะ ออกจะสวย ออกจะน่ารกั แต่ตอนนี้แกมอซอสุดๆ” เนาวนุช

กวาดสายตาขึ้นลงราวกับจะบอกว่าเพื่อนเปลี่ยนแปลงไปมากเพียงใด  

ผมที่เคยปล่อยยาวสยายเตม็แผ่นหลงักถ็ูกรวบเป็นหางม้าลวกๆ หวัหูดู

กระเซอะกระเซงิไปหมด

“ฉนัแปลงโฉมได้นะ สวมเสื้อผ้าดีๆ  แต่งหน้าหน่อย กส็วยแล้ว” 

พรรตันาท�าตาปริบๆ และสหีน้าใสซื่อ

“ไม่ ไม่เดด็ขาด” เนาวนุชโบกมอืไปมา

“เออ...ไม่ตหีวัญาตแิกกไ็ด้ ตหีวัฝรั่งหล่อๆ แถวนั้นสกัคน ยิ่งได้

คนอยู่อเมรกิายิ่งด ีฉนัอยากเขยีนนยิายภาษาองักฤษส่งส�านกัพมิพ์ที่นั่น

ให้ตพีมิพ์อยู่”

“แกนี่ฝันเฟื่องจรงิ” เนาวนุชเบรก

“ฉนัเขยีนได้นะ แต่ไม่มชี่องทางตดิต่อนี่ส ิยาก” เสยีงใสๆ ท้าย

ประโยคบอกว่ายากจรงิๆ

“เฮ้อ ฉนัว่า...แกไปสมคัรงานออฟฟิซเถอะ” อกีฝ่ายแนะน�าด้วย

ความเป็นห่วง

“ไม่!” พรรตันาปฏเิสธ รอยยิ้มหายไปทนัควนั แทนที่ด้วยสหีน้า

เซง็ๆ “แกกร็ูว่้าท�าไม ฉนัเบื่อการท�างานร่วมกบัคนอื่น ทกุวนันี้ฉนัมคีวาม

สุขด ีจะตื่นหรอืนอนเวลาไหนกไ็ด้”

“แล้วเงนิพอใช้ไหม” เนาวนุชย้อนถาม

“พอส ิขยนัแปล เงนิกม็า วนัๆ อยู่แต่ในบ้าน พอหวิกอ็อกมาหา

อะไรกนิข้างนอก วนัหนึ่งฉนัใช้เงนิแค่ร้อยกว่าบาทเอง”

“เฮ้อ”

“ถอนหายใจท�าไม เงนิไม่พอใช้ ฉนักโ็ทร. ไปยมืแก” นกัแปลไส้แห้ง

หวัเราะ

ตวัอย่าง
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“ย่ะ” เนาวนุชตวดัสายตาค้อน “ที่พูดเนี่ยเพราะเป็นห่วงนะ”

“เออรู้ ที่ถามแกเยอะ กเ็พราะเป็นห่วงเหมอืนกนั” พรรตันาชี้แจง

“รู้ย่ะ” 

แล้วสองสาวกย็ิ้มให้กนัและกนั

หลงัจากกนิอิ่มและคยุกนัอย่างจใุจ ต่างฝ่ายต่างกแ็ยกย้ายกนักลบั

บ้าน ตดิต่อกนัผ่านโทรศพัท์จนกว่าจะนดัพบกนัอกีในไม่ช้า

ตวัอย่าง



2

ก่อนเดินทางไปยังเกาะไข่มุกหนึ่งวัน พรรัตนาเกาะรั้วรอลุง

ไปรษณยี์ที่ต้องมาส่งต้นฉบบันยิายแปลใหม่ให้เธอ

“โอ๊ย...ขอให้มาถงึวนันี้ด้วยเถอะ”

ความกังวลพอกพูนขึ้น เธอไม่อยากให้ต้นฉบับใหม่ที่ก�าลังจะมา

ถงึมอืโดนตกีลบั เพราะถ้าไม่มาในวนันี้ อกีสี่ห้าวนัข้างหน้า เธอไม่อยูบ้่าน 

ซองเอกสารต้องถูกส่งคนืส�านักพมิพ์เป็นแน่

และแล้วเสียงมอเตอร์ไซค์คุ้นหูก็ดังขึ้น สีหน้าเคร่งเครียดแปร

เปลี่ยนเป็นยิ้มกว้าง เธอรบีเปิดรั้วบ้าน และออกไปถามลงุไปรษณย์ีเสยีง

ดงั

“ลุง! มจีดหมายถงึฉนัไหม”

“ม”ี แกตอบแล้วจอดมอเตอร์ไซค์ และหยบิซองเอกสารซองใหญ่

ซองหนึ่งมาให้

“ขอบคุณ ดทีี่มาวนันี้ พรุ่งนี้ฉนัไม่อยู่บ้าน”

เมื่อลงุไปรษณย์ีขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปแล้ว เธอเหน็เพื่อนบ้านที่สนทิ

กนัก�าลังกลบัมาจากการขายผกัในตลาด จงึเดนิเข้าไปหา และทกัพร้อม

ยิ้ม

“พี่เจี๊ยบ ฉนัจะไปเที่ยวทะเลสี่ห้าวนั ฝากบ้านหน่อยส”ิ

“เที่ยวทะเล...ที่ไหนหรอื” อกีฝ่ายถามกลบัมาก่อนรบัปาก

ตวัอย่าง
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“ตราด”

“ขบัรถไปเองหรอื”

“ใช่ เพื่อนให้บัตรที่พักฟรีมาสามคืน ไม่อย่างนั้นฉันไม่ไปหรอก 

ฝากบ้านเอาไว้หน่อยนะพี่” เธอยิ้มออดอ้อน

“ได้ส ิจะดูให้”

“ขอบคุณมากพี่เจี๊ยบ ฉนัจะซื้อของฝากมาฝาก”

“ไม่ต้องหรอก” อกีฝ่ายโบกมอื แต่แล้วกย็ิ้ม “แต่มนี�้าใจกด็”ี

พรรตันาหวัเราะ เธอสนทิกบัเพื่อนบ้านคนนี้ เพราะเหน็หน้ากนัมา

ตั้งแต่ซื้อทาวน์เฮาส์ แล้วย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้พร้อมกนั

“ฉนัไปพรุ่งนี้ ฝากบ้านด้วยนะพี่ จะสบัคตัเอาต์ให้ไฟดบัก่อนไป”

“พี่จะแวะไปดูให้”

“ขอบคุณค่ะ”

พอพรรัตนากลับเข้าไปในบ้านก็เปิดซองเอกสาร ดึงกระดาษ 

ปึกใหญ่ออกมาดูว่าเป็นนิยายของใครที่เธอต้องแปลให้เสร็จภายในหนึ่ง

เดอืนจ�านวนห้าร้อยกว่าหน้า นั่นคอืเป้าหมายของเธอทกุครั้งที่รบังานแปล

มาท�า

ด้วยความคดิที่จะเอางานไปท�าที่ตราดด้วย เธอจงึยดัเอกสารกลบั

เข้าไปในซอง และวางลงบนเสื้อผ้าที่อยูใ่นกระเป๋าเดนิทางข้างๆ นยิายเล่ม

ใหม่ของ P.U. Writer

“เอาละ จ ีจรีศกัดิ์” แค่นกึถงึดวงหน้าหล่อเหลาไร้สวิฝ้า เตม็ไป

ด้วยรอยยิ้มของดาราหนุ่ม พรรตันากเ็คลบิเคลิ้มราวกบัอยู่ในฝัน เพราะ

จะได้ไปส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดอยู่ข้างๆ เขา

เช้าวนัใหม่ พรรตันาเชก็ความเรยีบร้อยก่อนออกจากบ้าน รวม

ทั้งสับคัตเอาต์ป้องกันเหตุการณ์ไฟไหม้ จากนั้นก็ลากกระเป๋าเดินทาง 

ใบย่อมออกมาใส่ท้ายรถ 

ตวัอย่าง
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“ไปแค่สี่วนั” เธอบอกตวัเองขณะครุน่คดิว่าควรจะฝากกญุแจบ้าน

ไว้กบัเพื่อนบ้านดไีหม สุดท้ายกต็ดัสนิใจที่จะไม่ฝาก ไม่ใช่ว่าไม่ไว้วางใจ 

ทว่าไม่น่าจะเกดิอะไรขึ้น ในเมื่อสบัคตัเอาต์ตดัไฟฟ้าเรยีบร้อยแล้ว และ

เธอกม็โีทรศพัท์มอืถอื คงไม่มใีครโทร. หาเธอเข้าเบอร์บ้านหรอก

“เอาละ เดนิทางดกีว่า”

ประตูรั้วบ้านแบบเหล็กถูกผลักให้เปิดออกกว้าง ไม่กี่นาทีต่อมา 

รถที่ผ่านการใช้งานมาแล้วสบิปี แต่ยงัทนทาน ไม่เคยเกเร ไม่เคยชนก็

แล่นออกมาจอดข้างนอก พรรตันาลงมาปิดรั้วบ้านโดยไม่ได้ลอ็กกุญแจ 

เนื่องจากต้องการให้เพื่อนบ้านรดน�้าต้นไม้ให้

“พี่เจี๊ยบ ฉนัไปแล้ว ฝากดูแลบ้านด้วยนะ” พรรตันาเกาะรั้วบ้าน

ตะโกนเสยีงแจ๋ว

“เออ” อกีฝ่ายโผล่หน้าออกมาตอบ 

“ขอบคุณมาก แล้วจะซื้อของมาฝาก”

“ขบัรถดีๆ  นะ”

“เออ...พี่เจี๊ยบ รดน�้าต้นไม้ให้มดด้วยนะ”

“ได้”

“ขอบคุณค่ะ”

พรรตันาขึ้นรถแล้วขบัออกไปด้วยความสบายใจ แต่แล้วกจ็อดรถ

ที่หน้าหมู่บ้าน ลงไปซื้อข้าวเหนียวหมูปิ้งมากิน เพราะต้องขับรถไปยัง

จงัหวดัตราด ที่ใช้เวลาประมาณสี่ห้าชั่วโมง เธอคงหวิตายระหว่างทางกว่า

จะไปถงึที่นั่น

เมื่อเสบยีงพร้อม การเดนิทางอย่างแท้จรงิกเ็ริ่มขึ้น เธอขบัรถเข้า

สูถ่นนหลกั เดนิทางคนเดยีวอย่างไม่กลวัอนัตราย เพราะใช้ชวีติคนเดยีว

ที่กรุงเทพฯ มาหลายปี เริ่มต้นด้วยการเข้ามาเรยีนมหาวทิยาลยั จากนั้น

ก็ท�างาน และปัจจุบันก็เป็นนักแปลไส้แห้งที่อาศัยอยู่ในทาวน์เฮาส์แถว

รงัสติ

ตวัอย่าง
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“จ!ี”

หญงิสาวเอ่ยเสยีงใส รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้า แค่นกึถงึใบหน้า

ของดาราหนุ ่มรูปหล่อที่เห็นอยู ่เสมอทางโทรทัศน์และนิตยสาร ก็

กระชุ่มกระชวยปลาบปลื้ม เพราะเธอหลงใหลในความหล่อเหลาและ 

น่ารกัของเขา

“ไม่ใช่เกย์ ไม่ใช่เกย์แน่ๆ”

หญงิสาวบอกตวัเองอย่างไม่เชื่อค�าพูดของเนาวนชุ จากนั้นกน็กึถงึ

ดาราสาวนามว่า เลอโฉม ที่สวยจนใครๆ ต่างกอ็จิฉา แม้แต่เธอกย็งัอจิฉา

“ทะเล สายลม แสงแดด”

พรรตันาคดิไปเรื่อยเปื่อย ยิ่งคดิถงึเก้าอี้ชายหาด เครื่องดื่มเยน็ๆ 

และนยิายเล่มใหม่ของนกัเขยีนคนโปรดที่เธอน�าตดิตวัมาด้วย แววตาก็

ยิ่งสุกสกาว ใบหน้าเตม็ไปด้วยรอยยิ้ม

จู่ๆ หญงิสาวกห็วัเราะคกิคกัและยิ้มไม่หุบ เพราะมคีวามสุขเหลอื

เกนิ จากนั้นกห็ยบิถุงข้าวเหนยีวกบัหมูปิ้งมากนิ เนื่องจากรู้สกึหวิแล้ว

พรรัตนาออกจากบ้านแปดโมงเช้า มาถึงจังหวัดตราดเที่ยงกว่าๆ 

ก่อนที่เธอจะเดินทางออกจากบ้าน เธอหาข้อมูลเกี่ยวกับเกาะไข่มุกทาง

อนิเทอร์เนต็มาแล้ว และรู้ว่าน�ารถข้ามไปได้

“รสีอร์ตตาเบบูญ่า”

นักแปลสาวขับรถไปเรื่อยๆ ตามแผนที่ที่พรินต์ออกมาจาก

อนิเทอร์เนต็ และเมื่อเหน็ป้ายชื่อรสีอร์ตตาเบบญูา่ เธอกย็ิ้มออกมา ก่อน

หกัพวงมาลยัเลี้ยวรถเข้าไปในอาณาเขตของรสีอร์ต

“ถงึแล้ว”

พรรตันาจอดรถด้วยความโล่งอกระคนดใีจ พอเปิดประตูออกมา

ยนือยู่ข้างนอก กลิ่นไอทะเลกโ็ชยเตะจมูกโด่งรั้นของเธอ เสยีงคลื่นแว่ว

มากระทบหู และแสงแดดอบอุ่นกระทบผวิกายให้ความรู้สกึชื่นใจ

พรรัตนามองทางเข้ารีสอร์ต จากนั้นก็หันไปหยิบกระเป๋าสะพาย 

ตวัอย่าง
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กระเป๋าใส่โน้ตบุ ๊ก และเดินเข้าไปหาพนักงานต้อนรับที่ยืนอยู ่หลัง

เคาน์เตอร์ประชาสมัพนัธ์ ก่อนยื่นบตัรงานบอลให้

“สวสัดคี่ะ” เธอยิ้มทกัพนกังานต้อนรบั

ภายในล็อบบีเต็มไปด้วยผู้คน เพราะกองถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง

เกาะรกั เดนิทางมาถงึแล้ว และเธอกเ็หน็ จรีศกัดิ์ บรบิรูณส์งคราม ดารา

หนุ่มที่เธอปลาบปลื้มนกัหนาด้วย

‘จ ีจรีศกัดิ์จรงิๆ ด้วย’

เธอส่งเสยีงกรี๊ดกร๊าดอยู่ในใจ มอืไม้สั่นด้วยความตื่นเต้น อยาก

จะพุ่งเข้าไปกอดและหอมแก้มจีรศักดิ์สักฟอด ถ้าไม่กลัวว่าอีกฝ่ายจะ 

ดดีเธอออกมา

“คุณได้รบัเชญิมางานบอล?” พนกังานสาวส่งเสยีงถาม

“ค่ะ ใช่ค่ะ” พรรัตนาหันมาตอบอย่างยิ้มแย้ม “ฉันมาแทนเนา 

เอ่อ…เนาวนุช ญาตเิจ้าของรสีอร์ต”

“ค่ะ” พนักงานสาวขานรับด้วยใบหน้าเปื ้อนยิ้มเมื่อพรรัตนา

แจกแจงรายละเอยีดราวกบักลวัว่าเธอจะไม่เชื่อ

“คุณพกัที่คฤหาสน์นะคะ”

พรรัตนามองบัตรงานบอลที่ถูกยื่นกลับมาโดยไม่มีกุญแจห้อง 

ไม่มคีปูองส�าหรบัอาหารเช้า แล้วเลกิคิ้วด้วยความฉงน “เอ่อ…แล้วกญุแจ

ห้องล่ะคะ แล้วยายเนากบ็อกว่ามอีาหารเช้าให้กนิฟร”ี

“พักที่คฤหาสน์ของคุณวินธัย ไม่มีกุญแจห้องให้หรอกค่ะ ส่วน

อาหารเช้าคุณลงมาทานฟรไีด้ที่ห้องอาหารค่ะ”

“อ๋อค่ะ ขอบคุณค่ะ แล้วคฤหาสน์ไปทางไหนหรอืคะ”

“ทางนี้ค่ะ” พนักงานสาวผายมือไปทางด้านใน “เดินออกไปทาง

สระว่ายน�้าแล้วเลี้ยวซ้าย เดินผ่านสวนไปอีกก็จะเห็นคฤหาสน์ของคุณ 

วนิธยัค่ะ”

“อ๋อ” พรรตันาพยกัหน้าระรวั แต่ไม่ค่อยแน่ใจ จะเดนิดุม่ๆ เข้าไป

ตวัอย่าง
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ในคฤหาสน์ก็กลัวจะถูกตะเพิดออกมา “พาฉันไปได้ไหมคะ ฉันไม่รู้ว่า 

ได้พกัห้องไหน เดี๋ยวเขาหาว่าฉนับุกรุก”

“ได้ค่ะ” อกีฝ่ายยิ้มแล้วเดนิออกมา “ฉนัจะพาคุณไปค่ะ”

“ขอบคุณค่ะ อ้อ! เดี๋ยวก่อนนะคะ ขอฉนัไปหยบิกระเป๋าเสื้อผ้า

ในรถแป๊บ” สาวร่างเลก็ปราดเปรยีวพุง่ไปที่รถ เปิดหลงัรถแล้วคว้ากระเป๋า

เสื้อผ้าใบย่อม จากนั้นกเ็ดนิกลบัเข้ามาขณะที่ตามองจรีศกัดิ์อยู่ตลอด

“ยายเนาบอกว่าเขามาถ่ายหนงัที่นี่” นกัแปลสาวชวนพนกังานที่ยนื

รออยู่สนทนา

“ค่ะ” อกีฝ่ายตอบด้วยสหีน้ายิ้มแย้ม

“จีหล่อเนอะ เห็นด้วยกับฉันไหม ตัวจริงหล่อจัง” พรรัตนายิ้ม

กรุ้มกริ่ม ตายงัมองที่ดาราหนุ่มอย่างชื่นชมในตวัเขา

“ค่ะ หล่อมาก ผวิขาว” อกีฝ่ายตอบกลบัมา และยงัไม่เดนิไปไหน 

ทั้งสองเอาแต่ยนืมองดาราหนุม่ที่ก�าลงัคยุกบัคนในกองถ่ายและผู้จดัการ

ส่วนตวัของเขา

“ถ่ายรูป” พรรัตนาพูดแล้วรีบวางกระเป๋าเสื้อผ้ากับกระเป๋าใส่

โน้ตบุ๊ก แล้วเปิดกระเป๋าสะพายหยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมาเกบ็ภาพของ

ดาราหนุ่ม

“เอ่อ...” เธอหนัไปมองคนที่ยนือยูใ่กล้ พดูขึ้นยิ้มๆ พลางส่งสายตา

ออดอ้อน “ถ่ายรูปให้ฉนัหน่อยส”ิ

พนกังานของรสีอร์ตรบัโทรศพัท์มอืถอืที่ถกูยดัใส่มอืมาพลางมอง

ตามสาวร่างเลก็ปราดเปรยีว ที่พุ่งเข้าไปหาดาราหนุ่มด้วยท่าทางรื่นเรงิ

“จ”ี พรรตันาทอดเสยีงหวาน ใบหน้าเกลื่อนรอยยิ้ม “ขอถ่ายรูป

ด้วยหน่อยนะคะ”

จีรศักดิ์งงไปชั่วครู่แล้วก็ยิ้ม เพราะคนตรงหน้าหน้าตาดี ท่าทาง

ไม่มพีษิมภียั แล้วเธอกข็ยบัเข้ามาใกล้เขา และยิ้มไปทางพนกังานสาวที่

ถอืโทรศพัท์มอืถอืเตรยีมเกบ็รูปอยู่

ตวัอย่าง
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หลงัจากถ่ายภาพแรก พรรตันากเ็กาะแขนจรีศกัดิ์เพื่อให้เกบ็ภาพ

ที่สอง และก่อนจะถ่ายภาพที่สาม เธอกข็อให้เขาโอบไหล่เธอ

“ขอบคณุมากค่ะ” หญงิสาวพดูกลั้วหวัเราะ ต่อจากนั้นกเ็ดนิไปหา

พนกังานรสีอร์ตที่ถ่ายรูปให้ เพื่อดูว่ารูปที่ถ่ายออกมาสวยไหม

พรรตันากล่าวค�าขอบคุณตากล้องมอืสมคัรเลน่ และเมื่อเหน็ภาพ

ว่าสวยงามกย็ิ้มกว้าง จากนั้นกช็วนพนกังานรสีอร์ตไปยงัคฤหาสน์ เพื่อ

น�าข้าวของไปเกบ็ และจะออกมา ‘ส่อง’ จรีศกัดิ์อกี

ระหว่างทางเดนิไปยงัคฤหาสน์มสีระว่ายน�้าขนาดใหญ่สฟ้ีาอยูต่รง

หน้า มองเลยไปเป็นชายหาดขาวสะอาดตา คลื่นก�าลังม้วนตวักระทบฝั่ง 

แล้วเธอกเ็ดนิตามคนน�าทางเข้าไปหาผูช้ายคนหนึ่งที่ก�าลงัสั่งงานพนกังาน

อยู่รมิสระว่ายน�้า

“เดี๋ยวถามให้นะคะว่าคุณพกัอยู่ห้องไหน” คนน�าทางหนัมาบอก

“ค่ะ” พรรตันาตอบสั้นๆ

“คุณรกัษ์คะ คุณคนนี้มบีตัรงานบอลมาด้วยค่ะ”

“ฉนัมาแทนเนา นี่ค่ะ บตัรที่เนาให้มา” หญงิสาวพดูแทรกและหยบิ

การ์ดจากกระเป๋าสะพายยื่นให้ชายชื่อรกัษ์

รักษ์ หรือ บริรักษ์ คือผู้จัดการรีสอร์ตของวินธัย แค่ได้ยินชื่อ 

เนาวนุช เขาก็รู ้ทันทีว่าอะไรเป็นอะไร จึงบอกพนักงานหญิงให้พา 

หญงิสาวไปยงัห้องพกัในคฤหาสน์ เพราะไม่ว่างที่จะพาไปเอง เนื่องจาก

ก�าลงัเตรยีมจดังานบอลอยู่

“เธอพาไป ห้องพกัของคุณคนนี้อยู่ชั้นสอง ทางด้านขวา”

“ค่ะ” พนกังานสาวรบัค�า

พรรตันาเดนิตามคนน�าทางไปจนเห็นคฤหาสน์ที่ตั้งอยู่ข้างรสีอร์ต 

ถดัออกมามสีระว่ายน�้าส่วนตวัที่ห้อมล้อมไปด้วยแมกไม้สเีขยีว 

“ว้าว!” นกัแปลสาวอุทานเสยีงใสด้วยความตื่นเต้น

“ทางนี้ค่ะ” คนน�าทางพาเข้าไปข้างใน

ตวัอย่าง



24   นิยายรักสองเรา

“ยายเนาบอกว่ามถี่ายหนงัที่นี่ด้วย จรงิๆ หรอืคะ” พรรตันากวาด

สายตามองไปทั่วห้องโถง

“ค่ะ”

“ดจีงั”

และเมื่อประตหู้องทางด้านขวาที่อยูช่ั้นสองเปิดออก รอยยิ้มกว้าง

กป็รากฏบนใบหน้าเนยีน 

ภายในห้องตกแต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์ชุดสุดหรู งดงาม เงียบสงบ 

ภายนอกน�้าทะเลกใ็สแจ๋ว หาดทรายขาวสะอาด และที่ส�าคญัมอีาหารตา

อย่างจรีศกัดิ์ให้มอง

“ขอบคณุค่ะ” หญงิสาวขอบคณุคนน�าทางอย่างไม่รูส้กึกระดากอาย

ที่ใช้สทิธิ์ของเนาวนุชมาท่องเที่ยว

“เชญิตามสบายค่ะ”

“ขอบคุณอกีครั้งค่ะ”

“ค่ะ”

เมื่อปิดประตูห้องและวางข้าวของลงบนเตียงแล้ว พรรัตนาก็

กระโดดโลดเต้นไปทั่วห้องด้วยความดใีจ จากนั้นกห็ยบิโทรศพัท์มอืถอื

ออกมาส่งรูปถ่ายเมื่อกี้ไปให้เนาวนุช ซึ่งอยู่ที่ฮ่องกงกบัแฟนหนุ่ม

ครูเ่ดยีวเสยีงข้อความเข้าจากโทรศพัท์กด็งัขึ้น เทคโนโลยสีมยัใหม่

ท�าให้ตดิต่อสื่อสารกนัได้ง่าย แค่อกีฝ่ายพมิพ์ข้อความแล้วกดปุม่ส่งเท่านั้น

เนาวนุช : เพิ่งไปถงึ แกได้รูปมาได้ยงัไง ไวปานวอก

พรรตันา : ที่นี่สวยมาก แท้งกิ้วเพื่อน จตีวัจรงิหล่อกว่าในโทรทศัน์

อกี ฉนัเข้าไปสแีล้ว เขาไม่ใช่เกย์ 

เนาวนุช : เว่อร์

พรรตันามองรปูเพื่อนกบัแฟนหนุม่ที่เนาวนชุส่งมาให้ดแูล้วหวัเราะ 

และพิมพ์ข้อความตอบกลับไปอย่างสนุกสนานมีความสุข ก่อนเก็บ

โน้ตบุ๊กใส่กระเป๋าสะพายหลงัจากเลกิคุยกนั จากนั้นกผ็ลกัหน้าต่างออก 

ตวัอย่าง
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รบัลมทะเลที่โชยมา ทว่ามองไม่เหน็หาดทรายขาว เพราะมบี้านหลงัหนึ่ง

ตั้งขวางระหว่างคฤหาสน์หลงันี้กบัหาดทรายอยู่

“อ้าว!” หญงิสาวร้องขึ้นอย่างเสยีดายแล้วพลกินาฬิกาข้อมอืดูเวลา 

จากนั้นก็เดินกลับไปที่เตียง คว้าโน้ตบุ๊กออกมาเปิดพลางพูดกับตัวเอง 

ไปด้วย “ท�างานสกัหน่อยดกีว่า”

หลังจากเช็กแล้วพบว่ามีสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้ใช้ฟรี พรรัตนา

ก็ยิ้มกว้าง แล้วเริ่มลงมือแปลงานเรื่องใหม่ที่เพิ่งได้มาเมื่อวานอย่าง

ขะมกัเขม้น เพราะถ้าไม่ขยนั เดี๋ยวไม่มเีงนิใช้

สามชั่วโมงต่อมา เสียงโครกครากจากท้องของหญิงสาวก็ดังขึ้น 

เมื่อความหวิมารบกวนสมาธทิ�างาน เธอจงึต้องลุกขึ้นมาบดิขี้เกยีจ ก่อน

ตัดสินใจปิดโน้ตบุ๊กหลังจากแปลไปได้สิบห้าหน้า เพราะต้องไปหาอะไร

กินและซื้อเสบียงมาตุนเอาไว้ในยามดึก เนื่องจากที่นี่หาของกินได้ไม่

สะดวกเหมอืนที่บ้าน

หญงิสาวคว้ากระเป๋าสะพายแล้วออกจากห้อง และชะเง้อคอมอง

หาคนที่น่าจะเป็นญาติของเนาวนุช ซึ่งเป็นเจ้าของคฤหาสน์และรีสอร์ต

แห่งนี้

“คนไหนญาตยิายเนานะ”

หลังจากกวาดสายตามองแล้วไม่เห็นว่ามีใครที่น่าจะใช่ นักแปล

สาวก็เดินออกไป จุดมุ่งหมายคือร้านอาหารกับร้านสะดวกซื้อ เพื่อซื้อ

ขนมปังมาตุนไว้เป็นเสบยีงในยามดกึ

ยามดวงตะวนัใกล้ลบัขอบฟ้า บรรดาบาร์เหล้ารมิหาดกเ็ริ่มคกึคกั 

เสยีงเพลงกด็งัขึ้นเรื่อยๆ นกัท่องเที่ยวทั้งต่างชาตแิละชาวไทยมคีวามสขุ

กบัการพกัผ่อนหย่อนใจ

พรรตันาเดนิเรื่อยๆ ด้วยเท้าเปล่าไปตามหาดทรายแทนการขบัรถ

ไปตามถนนอย่างมีความสุข และแวะที่ร้านอาหารแห่งหนึ่ง โดยเลือก 

ตวัอย่าง
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นั่งโต๊ะรมิทะเล และรอให้บรกิรน�าเมนูมาให้

พรรตันาสั่งข้าวผดั ต้มย�าทะเล และสั่งเบยีร์เยน็ๆ มาดื่มก่อนที่

อาหารจะปรุงเสรจ็ ขณะที่รออาหารจากแม่ครวั เธอกเ็ปิดกระเป๋าสะพาย

แล้วหยบินยิายของ P.U. Writer ออกมาอ่านอย่างตั้งอกตั้งใจ ตาจ้องที่

ตวัอกัษรเขมง็

พลันชายหญิงคู่หนึ่งที่ดูเหมือนชาวต่างชาติก็เดินเข้ามาในร้าน

อาหาร ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ กล้ามแขนเป็นมดัๆ เขามองมาทางพรรตันา 

และจ้องที่หน้าปกนยิายอย่างสนใจ ส่วนฝ่ายหญงิรปูร่างอรชร อกอวบอดั 

ผมสนี�้าตาลเข้ม และพูดภาษาองักฤษ

“ช่างน่าเสยีดาย คนืนี้เป็นคนืสุดท้ายที่เราจะได้อยู่ด้วยกนั” 

“ใช่ แย่จงั”

“ฉนัไม่อยากกลบัเลย อยากอยู่ต่ออกีสกัอาทติย์ แต่เวลาฮอลเิดย์

ของฉนัหมดแล้ว”

“ครั้งหน้ามาเมอืงไทย กม็าหาผมส”ิ

“โอ้...แน่นอนค่ะ คุณอย่าลมืฉนันะ”

“แน่นอน ผมไม่ลมืคุณแน่”

“บางทคีุณอาจจะเจอผู้หญงิคนใหม่เหมอืนที่เจอฉนั”

สมาธิการอ่านนิยายของพรรัตนาแตกกระเจิง ก่อนช�าเลืองมอง 

คนทั้งสองที่นั่งอยู่โต๊ะถดัไป ผู้ชายนั่งหนัหน้ามาทางเธอ ส่วนผู้หญงินั่ง

หนัหลงัให้ นกัแปลสาวก�าลงัคดิว่าผู้ชายอาศยัอยู่ในประเทศไทย แต่เขา

จะตอบผู้หญงิคนนั้นยงัไง เมื่อเธอกลบัไปแล้ว กม็องหาผู้หญงิคนใหม่

ใช่ไหม

ขณะที่ลอบมองอยู่เพลินๆ ดวงตาคมกริบมีแววต�าหนิของเขาก็

มองตรงมา ตาสบตา พรรตันาสะดุ้ง และรบีหลบสายตาก่อนใช้หนงัสอื

นยิายปิดใบหน้า

“อะไรวะ” หญงิสาวบ่นโดยไม่ออกเสยีง ใจเต้นเรว็ด้วยความตกใจ 

ตวัอย่าง
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เหมอืนเดก็ถูกผูใ้หญ่จบัได้ว่าท�าความผดิ ก่อนปิดหนงัสอืแล้ววางบนโต๊ะ 

เมื่อบรกิรน�าอาหารร้อนๆ มาเสริ์ฟ

หญิงสาวยิ้มขอบคุณบริกรแล้วลงมือกินโดยไม่เหลือบแลสายตา

ไปข้างหน้า แต่เงี่ยหฟัูงบทสนทนาของทั้งสองอย่างตั้งใจ โดยเฉพาะชาย-

หนุ่มรูปหล่อ หน้าตาออกฝรั่ง เรอืนผมสดี�า และรูปร่างด ีเขาหล่อเหลา

จนเธออดชื่นชมไม่ได้

จรงิส!ิ พรรตันาอุทานในใจ เพราะดนัไปนกึถงึค�าพูดที่เคยพูดกบั

เนาวนุชว่า จะใช้กระบองตีหัวฝรั่งอเมริกันรูปหล่อสักคนอย่างที่เธอเคย

แซวเนาวนุช และด้วยความคดินั้นกท็�าให้รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้านวล

เนยีน ส่งผลให้คนโต๊ะถดัไปที่มองอยู่ขมวดคิ้วเข้มๆ ของตนด้วยความ

สงสยัว่าเธอยิ้มท�าไม

“คุณ!”

คูส่นทนาเรยีกชายหนุม่ที่นั่งเงยีบไปถงึสามครั้ง เพราะสมาธดินัไป

จดจ่ออยู่กบัผู้หญงิอกีคน แล้วเขากเ็บนหน้ากลบัมายิ้มให้คู่สนทนา

“คุณมองผู้หญงิคนนั้น สนใจเธอหรอื ฉนัหงึนะ”

เคล้ง! เสยีงพูดที่ไม่เบาเลยนั้นท�าให้ช้อนที่อยู่ในมอืพรรตันาหล่น

กระทบจานเสยีงดงั หญงิสาวไอคอ็กแคก็เพราะข้าวผดัปูดนัตดิคอ จน

เธอต้องตบอกตวัเอง และหยบิแก้วเบยีร์มาจ่อรมิฝีปาก

ทั้งคู่หนัมามองเธออกีครั้ง 

ชายหนุ่มเห็นเธอหยิบทิชชูมาสั่งน�้ามูก เพราะข้าวตีขึ้นไปที่โพรง

จมูก ก่อนพูดกับคู่สนทนาด้วยท่าทางไม่สนใจผู้ที่ถูกกล่าวถึง “ไม่เลย 

ไม่ใช่สเปกผม”

พรรัตนารู้ว่าทั้งสองก�าลังนินทาเธอ ความโกรธแผ่ซ่านอยู่ในอก 

จงึระบายอารมณ์ด้วยการตกัน�้าต้มย�าซด แกะกุ้ง แกะปู ท้ายที่สุดเธอก็

ท�าน�้าต้มย�าหกใส่ปกนยิาย

“เฮ้ย!”

ตวัอย่าง
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เสยีงอุทานด้วยความตกใจอย่างผดิปกติท�าให้ทั้งคู่หันมามองเธอ

อกีครั้ง

พรรัตนาก�าลังใช้กระดาษทิชชูเช็ดปกนิยายพลางบ่นหงุงหงิง

เหมอืนจะร้องไห้ “ไม่นะ โอ๊ย...”

หญงิสาวแบะปาก ขมวดคิ้ว แล้วกบ็่นอกีด้วยความโมโหตวัเองที่

ซุ่มซ่าม “นยิายเล่มใหม่ของฉนั บ้าที่สุด”

พรรตันาลูบคล�านยิายเล่มนั้นอย่างเบามอืหลงัจากเชด็แล้วเชด็อกี 

และท�าเหมือนจะร้องไห้ ก่อนโบกมอืเรยีกบรกิร

“ช่วยห่อให้ได้ไหมคะ ฉนัจะเอากลบัไปกนิที่ที่พกั”

เมื่อบรกิรยกจานอาหารแล้วเดนิออกไป เธอกต็วดัสายตาเกรี้ยว-

กราดมองชายหนุ่มอย่างพาลๆ ที่ค�านินทาของเขาส่งผลให้เธอเผลอ 

ท�านยิายเล่มใหม่ที่เพิ่งได้มาของนกัเขยีนคนโปรดเปรอะเปื้อน

“ไอ้บ้า!” เธอว่าเขาโดยไม่ออกเสยีง แถมจงใจมองตาด้วยขณะพดู 

“คุณเองกไ็ม่ใช่สเปกของฉนัเหมอืนกนั”

เขาไม่ได้ยนิเสยีง แต่รู้ว่าเธอพูดอะไรจากการอ่านรมิฝีปาก

หญงิสาวลุกขึ้นหลงัจากจ่ายเงนิและรบัถุงอาหารมา แล้วเดนิออก

จากร้านไปด้วยท่าทางกระฟัดกระเฟียด

ตวัอย่าง
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พรรตันาเป็นคนโกรธง่ายหายเรว็ ขี้เล่น และชอบแหย่ แต่เวลา

นี้เธออารมณ์ไม่ดจีนพานโกรธคนอื่น ทั้งที่เป็นคนท�าหนงัสอืนยิายเปื้อน

น�้าต้มย�าเอง

ด้วยความเสียดายหนังสืออย่างสุดซึ้ง หน้าตาเธอจึงยังบูดบึ้งอยู่ 

ปกติเธอจะห่อนิยายของ P.U. Writer ทุกเล่มที่ซื้อมาแล้วเก็บเอาไว้ 

บนหิ้งเป็นอย่างดี

“ซื้อเล่มใหม่กไ็ด้”

พรรัตนาเหลือบไปทางด้านหลัง มองชายหญิงคู่นั้นที่นินทาเธอ 

ต่อหน้าต่อตาด้วยความโกรธแล้วกเ็บะปาก จากนั้นกพ็ูดเสยีงเขยีว

“มาจบีกไ็ม่เอาหรอก เชอะ”

เมื่อเดนิดุ่มๆ เข้าไปในอาณาเขตของรสีอร์ต ยงัไม่ทนัก้าวเท้าขึ้น

บันไดที่ต้องเดินผ่านสวนกลับไปยังห้องพัก เธอก็เห็นจีรศักดิ์ยืนคุยอยู่

กับชายชาวต่างชาติรูปร่างหน้าตาดีคนหนึ่ง ทั้งคู่สนทนากันเป็นภาษา

องักฤษกนัด้วยเรื่องสพัเพเหระและบทภาพยนตร์ที่จะแสดง

“ยายเนาบอกว่าเป็นเกย์” นักแปลสาวพึมพ�าขณะมองที่มือของ 

จรีศกัดิ์ซึ่งจบัแขนคูส่นทนาอยู ่ใบหน้าเขาเตม็ไปด้วยรอยยิ้ม ขณะพดูตา

กเ็ป็นประกาย แล้วอกีฝ่ายกว็าดแขนขึ้นมาโอบแผ่นหลงัตอบ

“ไม่ใช่ ไม่ใช่หรอก” หญงิสาวงมึง�าปฏเิสธความคดิเช่นนั้น แม้ภาพ

ตวัอย่าง
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ตรงหน้าจะชวนให้คดิว่าพวกเขาน่าจะเป็นเกย์

“จขีองฉนัไม่ใช่เกย์ ไม่มทีาง ดูส ิเขาแมนแค่ไหน ผู้ชายเตม็ตวั”

หลงัจากพมึพ�าอย่างไม่ยอมรับสิ่งที่เหน็ เธอกห็นัไปเหน็ผู้จดัการ

ส่วนตวัของจรีศกัดิ์ที่ชื่อแก้วเกล้า เขายนือยูห่่างจากคนทั้งสองที่ยนือยู่รมิ

ทะเล ตาที่มองไปยังจีรศักดิ์นั้นเต็มไปด้วยความเกรี้ยวกราด ปากเม้ม

เข้าหากนั อารมณ์ไม่ชอบใจแผ่ซ่านออกมาจนรู้สกึได้

หญงิสาวชกัเริ่มงงระคนไม่เข้าใจ ท�าไมเขาเอาแต่ยนืมองแทนที่จะ

เดินเข้าไปร่วมวงสนทนากับจีรศักดิ์ แถมยังมองด้วยแววตาโกรธๆ  

อกีด้วย

“อะไรกนั” หญงิสาวพูดเสยีงเบาราวกระซบิ ความโกรธคนแปลก

หน้าที่ท�าให้เธอเผลอท�าหนังสอืนยิายสุดหวงเปรอะเปื้อนหายไป

แล้วจรีศกัดิ์กเ็บนสายตาไปทางด้านหลงั พอเหน็ผู้จดัการส่วนตวั

ของเขาปุบ๊ รอยยิ้มบนดวงหน้าหล่อเหลากเ็ลอืนหายไป และเขากบ็อกลา

คู่สนทนาก่อนเดนิออกไปหาผู้จดัการส่วนตวั

“ทะเลาะอะไรกนั” หญงิสาวพมึพ�าด้วยความงนุงงกบัปฏกิริยิาของ

ผู้จดัการแล้วจงึเดนิต่อไป และอยู่ๆ สหีน้ากเ็ริ่มบูดบึ้ง เมื่อนกึถงึสภาพ

หนงัสอืในมอื

“อุตส่าห์ได้มาฟรแีท้ๆ อ่านไปได้กไ็ม่กี่หน้า ลูกรกัคนใหม่ของฉนั

เน่าเสยีแล้ว เฮ้อ”

พรรัตนาเดินไปบ่นไป โดยไม่ทันสังเกตว่ารอบตัวมืดลงเรื่อยๆ 

ดวงอาทติย์ใกล้ลบัขอบฟ้าไปทุกท ีแสงนอีอนเริ่มสาดส่องให้ความสว่าง

ไปทั่วรีสอร์ต และเมื่อเธอก้าวเข้าไปในห้องโถงของคฤหาสน์ ก็กวาด

สายตามองหาเพื่อนใหม่ แต่ไม่เหน็ใครเลยสกัคน แม้แต่เจ้าของคฤหาสน์

“อะไรกนั ท�าไมถงึเงยีบอย่างนี้” เงยีบจนได้ยนิเสยีงคลื่นชดัเจน 

ผสานด้วยเสยีงแมลงเลก็ๆ ที่ออกมาหากนิในยามค�่าคนื

“เงยีบสุดๆ ไปเลย ที่นี่มผีหีรอืเปล่า”

ตวัอย่าง
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พรรตันาเป็นคนไม่กลวัอะไรจงึเดนิขึ้นไปยงัชั้นบน แล้วกนิอาหาร

ที่หิ้วกลบัมาต่อด้วยช้อนคนัหนึ่งที่ขอมาจากทางร้าน

หลังจากกินข้าวผัดปูสลับกับค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตจนหมด

หญิงสาวก็อาบน�้าแต่งตัวและเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ แล้วออกมานั่งหน้า

โน้ตบุ๊กอกีครั้ง แต่ไม่คดิที่จะแปลนยิาย เนื่องจากไม่มอีารมณ์ท�างาน

พรรตันาค้นหาข่าวซบุซบิดาราโดยเฉพาะข่าวที่ว่าจรีศกัดิ์น่าจะเป็น

เกย์ แต่เธอจะไม่เชื่อจนกว่าจะได้เห็นกับตาตัวเอง หรือไม่ก็ได้พิสูจน ์

ให้รู้กนัไปเลย ซึ่งเธอคดิออกแล้วว่าจะใช้วธิไีหน

ขณะนั่งยิ้มตาเป็นประกายซุกซนตามประสาคนที่มั่นใจในตัวเอง

สูงและขี้เล่น จู่ๆ รอยยิ้มนั้นกเ็ลอืนหายไป เมื่อเหน็สภาพหนงัสอืนยิาย

ที่หยบิออกมาจากกระเป๋าสะพาย

หญงิสาวค่อยๆ แตะนิ้วเรยีวลงบนรอยเปียกชื้นของหนงัสอือย่าง

เสยีดาย จากรูปเล่มที่สวยงาม ตอนนี้กลายเป็นกระดาษฟูขึ้น เพราะตรง

รอยเปียกชื้นนั้นดดูน�้าเข้าไปจนกระดาษเป็นลอนราวกบัระลอกคลื่น และ

ยงัมรีอยเปื้อนตรงสนัปกอกี

“เฮ้อ” นกัแปลสาวเซง็จนถอนหายใจออกมา แถมยงัไม่ได้รบัเมล

ตอบกลับจากบรรณาธิการด้วยว่าทางส�านักพิมพ์ตกลงที่จะซื้อลิขสิทธิ์

นยิายมาแปลเป็นภาษาไทยไหม เมื่อท�าอะไรไม่ไดจ้งึเอนกายลงนอนอา่น

นยิายบนเตยีงโดยเปิดเพลงฟังไปด้วย

เช้าวนัใหม่ แสงแดด เสยีงคลื่น และเตยีงขนาดใหญ่ที่ทั้งหนา

และนุ่ม ท�าให้คนที่ตื่นสายยังนอนยิ้มบิดขี้เกียจอยู่บนเตียงได้ แต่แล้ว

คนตื่นสายกพ็ลกิข้อมอืขึ้นดนูาฬิกา เนื่องจากถ้าไปห้องอาหารช้า เธออาจ

จะไม่ได้กนิอาหารเช้าฟรี

“จะเก้าโมงแล้ว”

พรรตันาลุกพรวด น�้าท่าไม่คิดจะอาบ แค่แปรงฟัน ล้างหน้า และ

ตวัอย่าง
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หวผีม แล้วคว้ากระเป๋าสะพายที่ข้างในมบีตัรงานบอล และหยบิหนงัสอื

นยิายยดัใส่เข้ามาด้วย

ชั่วอดึใจเดยีวพรรตันากล็งมายงัชั้นล่าง คิ้วเรยีวเลกิขึ้นด้วยความ

ฉงน คฤหาสน์หลงันี้มคีนอยู่จรงิๆ หรอืเปล่า ท�าไมไมเ่หน็มใีครเลย แลว้

ญาตขิองเนาวนุชอยู่ที่ไหน ยงัไม่เหน็หน้าค่าตาเลยว่าเขาหล่อจรงิไหม

“เอ๊ะ มใีครพกัที่นี่หรอืเปล่าเนี่ย”

หลังจากบ่นพึมพ�าด้วยความฉงนแล้วหญิงสาวก็รีบเดินออกไป 

เพราะไม่รู้ห้องอาหารให้บริการอาหารเช้าถึงกี่โมง อย่างน้อยก็ต้องไป 

ให้ถงึที่นั่นก่อนเก้าโมงเช้า

เมื่อมาถงึห้องอาหารกเ็หน็แขกที่เชก็อนิเข้าพกัในรสีอร์ตทั้งชาวไทย

และต่างชาตกิ�าลงัตกัอาหารแบบบฟุเฟต์ หญงิสาวยิ้มแล้วเดนิเข้าไปข้างใน 

หยบิบตัรงานบอลขึ้นมา และพูดกบัพนกังานรสีอร์ต

“ฉันได้รับบัตรเชิญมางานบอลค่ะ ได้พักอยู่ที่คฤหาสน์เจ้าของ 

รสีอร์ต”

เช้าวันนี้ห้องอาหารคลาคล�่าไปด้วยผู้คนมากกว่าปกติ เพราะคน

จากกองถ่ายท�าภาพยนตร์เข้ามากินอาหารเช้าด้วย ก่อนแยกย้ายกันไป

ท�างานในหน้าที่ของตน

พรรัตนาตักข้าวผัด ไส้กรอก แฮมแผ่น ไข่ดาว และสลัดผัก 

หนึ่งจานมานั่งกินคนเดียว และไม่ลืมกวาดสายตามองหาจีรศักดิ์กับ 

ผูจ้ดัการของเขา แต่กไ็ม่เจอ แม้แต่ดาราสาวชื่อเสยีงโด่งดงันามว่าเลอโฉม

กไ็ม่เหน็

หลงัจากอิ่มแล้วเอาจานไปเกบ็ พรรตันากเ็ดนิส�ารวจรสีอร์ตจนพบ

คนจากกองถ่ายท�าภาพยนตร์ในล็อบบ ีคนเหล่านั้นก�าลงัคุยกนัเรื่องฉาก

ที่ต้องถ่ายท�ากันอย่างเคร่งเครียด แล้วเธอก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งสวย

มากราวกบัดารา รปูร่างระหงเหมอืนนางแบบ แต่งกายและแต่งหน้าเปรี้ยว

จี๊ด

ตวัอย่าง
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“ดาราใหม่หรอื”

เธอถามตวัเองด้วยความสงสยั แล้วกไ็ด้รู้ว่าผู้หญงิคนนั้นเป็นใคร

จากบทสนทนาที่ลอยมาเข้าห ูเธอเป็นหลานสาวนายทุนที่ตามกองถ่ายท�า

ภาพยนตร์มายงัเกาะไข่มุก

“สวยอย่างนี้เป็นดาราได้สบาย”

พรรัตนาพูดแล้วก้มลงมองตัวเอง ซึ่งสวมเสื้อยืดสีขาวมีลาย

การ์ตูนด้านหน้า กางเกงยีนขาสั้นกุดที่ตัดจากกางเกงยีนขายาว และ

รองเท้าแตะหูหนบีสฟี้า ก่อนจะเดนิไปทางสระว่ายน�้า และนั่งลงบนเก้าอี้

รมิหาดตวัหนึ่งที่ตั้งอยูท่างด้านซ้ายสุดเพื่อหลบมุม หนผู้ีคนที่น่าจะมาเล่น

น�้าทะเลในเวลาเที่ยง

ขณะที่พรรัตนาก�าลังนอนอ่านนิยายด้วยความตั้งใจ แดดก็ร้อน

ขึ้น แต่ลมทะเลที่โชยมาช่วยได้มาก แล้วจู่ๆ เธอกเ็หลอืบไปเหน็บางสิ่ง

บางอย่างในทะเล ผู้ชายคนหนึ่งก�าลังด�าผุดด�าว่ายเหมือนปลาโลมา แล้ว

เขากห็ยุดนิ่งอยู่กบัที่ เหยยีดกายขึ้นมาใช้มอืเสยผมเปิดหน้า

“เฮ้ย!” ด้วยระยะห่างไม่กี่ร้อยเมตรท�าให้พรรตันาเหน็คนในทะเล

ชัดเจน เขาเป็นชายเรือนกายก�าย�า สวมเพียงกางเกงเซิร์ฟขายาวถึงเข่า 

สขีาวลายด�า

พอเขาก้าวขึ้นจากน�้า แผงอกผึ่งผายและกล้ามท้องเป็นลอนก็

ปรากฏตรงหน้า และเขาก�าลงัมองมาทางเธอ

ภูประพันธ์ มิเลอร์ หนุ่มลูกครึ่งไทย-อเมริกัน รูปร่างสูงใหญ่ 

ผิวขาวเลิกคิ้วด้วยความฉงน จากอาณาเขตบ้านของเขาที่ตั้งอยู่ติดกับ 

รสีอร์ตของวนิธยั เขาเหน็พรรตันาสะบดัหน้าหนไีปอย่างบึ้งตงึ แล้วล้มตวั

ลงนอนหนัหลงัให้ ดวงตาคูค่มประกายกล้าทอดมองไปที่บั้นท้ายหนั่นเนื้อ

และขาเรยีวยาวที่โผล่พ้นขอบกางเกงยนีตดัขาแทน

“อะไร อย่าบอกว่าพกัอยู่ที่รสีอร์ตนี้ด้วยนะ!” หญงิสาวบ่น สมาธิ

อ่านนิยายแตกกระเจิงเพราะหนุ่มหน้าฝรั่งรูปหล่อรูปร่างดี แต่ปากไม่ด ี

ตวัอย่าง
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“สงสยัผู้หญงิกลบัประเทศตวัเองไปแล้ว เลยมาว่ายน�้าคนเดยีว”

แทนที่ภูประพันธ์จะเดินขึ้นบ้านไปอาบน�้าจืดและเปลี่ยนเสื้อผ้า

ใหม่ เขากลบัเดนิเข้าไปหาเธอจนได้ยนิเสยีงบ่น แล้วเธอกห็นัมามองเขา

เมื่อรู้ว่ามใีครคนหนึ่งเข้ามายนือยู่ใกล้ๆ

พรรตันาลุกพรวดขึ้นนั่ง ปลายคางเชดิขึ้นขณะมองสบตาเขา 

ชั่ววินาทีที่ไม่มีใครพูดอะไร ภูประพันธ์มองหน้าตาบึ้งตึงของ 

หญิงสาวแล้วก็มองไปที่หนังสือนิยาย นิ้วโป้งของเธอยังคั่นอยู่ที่หน้า 

ห้าสิบกว่าๆ เขาจ�าได้ว่าเมื่อวานตอนเย็นเธอร้องไห้ที่มันเลอะน�้าต้มย�า 

กริยิานั้นดงึดดูเขาเข้าไปหาเธอ เพราะเขาคอื P.U. Writer ที่แปลงมาจาก

ภูประพนัธ์

“อะไร!” เธอถามเขาเป็นภาษาองักฤษห้วนๆ และลุกขึ้นยนือย่าง

ระวงัตวั แล้วถอยหลงัไปก้าวหนึ่งเพื่อตั้งท่าเตรยีมต่อสู้

พรรัตนาไม่เคยเกิดอาการสั่นกับผู้ชายคนไหน หล่อระดับเทพ

อย่างจีรศักดิ์ แถมให้โอบบ่าอย่างเมื่อวานก็ยังไม่มีอาการแบบนี้ปรากฏ 

แต่กบัคนตรงหน้า ใจเธอเต้นแรงผดิปกต ิท้องไส้ปั่นป่วน หายใจตดิขดั 

ตามองอยู่แต่ที่ใบหน้าเขา เพราะขนืมองลงมาที่แผงอกบกึบนึ หน้าท้อง

ปราศจากไขมนัส่วนเกนิ และกางเกงเซริ์ฟที่เปียกแนบกาย เขาอาจจะหา

ว่าเธอลามก ทั้งที่บอกว่าไม่ใช่สเปก แต่ท�าไมถงึได้มองด้วยสายตาส�ารวจ

แบบนั้น

“อะไร!” เธอถามด้วยภาษาองักฤษอกี “มอีะไรกบัฉนั”

“เพราะนิยายเล่มนั้น” เขาพูดเป็นภาษาไทยและชี้ไปที่หนังสือ 

ต้นเหตุ

“คุณอ่านนยิายด้วยหรอื” หญงิสาวตาโต ประหลาดใจเป็นค�ารบ

สอง

“ใช่ ฉนัมนียิายเล่มนั้น สภาพใหม่เอี่ยม ถ้าเธออยากได้ ฉนัให้

แทนเล่มเมื่อวานที่เปรอะ”

ตวัอย่าง
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อารมณ์พาลของพรรัตนาหายไปกับสายลมเมื่อเขามาดี ไม่ได ้

มาร้าย แถมอ่านนยิายของ P.U. Writer เหมอืนเธอ ผู้ชายแท้ๆ ที่อ่าน

นยิายโรมานซ์ แถมพูดภาษาไทยได้ชดัแจ๋วราวกบัเป็นเจ้าของภาษา

“คุณอ่านนยิายของ P.U. Writer จรงิๆ หรอื” เธอสงสยั

“ใช่ ฉันอ่าน” เขาไม่ยอมบอกว่าตัวเองเป็นผู้เขียน “อ่านจบเล่ม

แล้ว”

“จรงิหรอื” หญงิสาวเริ่มยิ้ม เจอคนอ่านนยิายเหมอืนกนัแล้ว “ฉนั

ชอบนยิายของ P.U. Writer ทุกเล่มเลย แล้วคุณชอบเล่มไหนมากที่สุด

ในบรรดาทั้งเจด็เล่มของเขา”

“เขา ผูช้ายเขยีนหรอื” ภปูระพนัธ์ไม่เคยเปิดเผยข้อมูลส่วนตวัออก

ไป มีคนรู้ว่าเป็นเขาเขียนนิยายก็แค่บรรณาธิการส�านักพิมพ์ ผู้จ่ายเงิน 

และผู้มอี�านาจเซ็นสญัญารบันยิายไปตพีมิพ์เท่านั้น

“ใช่ ผู้ชายเขยีน” เธอกระซบิตอบกลบัมาอย่างภูมใิจ “ฉนัรู้มาจาก

อนิเทอร์เนต็ เข้าไปสมคัรในเวบ็ไซต์ชมรมคนรกันยิายมากเ็ลยได้รู้ว่าเขา

เป็นผู้ชาย”

ความจริงเขาก็ไม่คิดที่จะปิดบังข้อมูล เพียงทว่าชอบอยู่เงียบๆ  

ไม่ชอบสังสรรค์ ไม่ชอบเป็นดาวเด่น แค่หนังสือของเขาขายได้เท่านั้น 

เป็นพอ

“จะไปเอาหนงัสอืมาให้” เขาพูดแล้วถอยหลงั

“ฟรใีช่ไหม”

“ฟร”ี

“อ้าว!” หญิงสาวงงเมื่อเขาเดินไปทางบันไดส่วนตัวของบ้านที่ติด

อยู่กับรีสอร์ต แทนที่จะขึ้นบันไดของทางรีสอร์ตแล้วเดินไปยังที่พัก 

ของตน

“เดี๋ยวสิ!” เธอส่งเสียงเรียก พอเขาหยุดยืนและหันกลับมามอง 

เธอกถ็ามด้วยความสงสยั “คุณไม่ได้พกัอยู่ที่รสีอร์ตนี้หรอกหรอื”

ตวัอย่าง
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“ฉนัพกัอยู่ที่นี่” 

พรรัตนาเดินไปนั่งลงบนเก้าอี้ชายหาด รอยยิ้มสดใสปรากฏบน

ใบหน้า เพราะดใีจที่จะได้ของฟร ีกเ็ธอชอบอยู่แล้ว

“ขอให้สภาพหนงัสอืดดี้วยเถอะ”

เมื่อชายหนุม่เดนิกลบัมาด้วยสภาพเดมิ แผงอกกวา้งเปลา่เปลอืย 

กางเกงเซร์ิฟยงัเปียกหมาดๆ และมอืใหญ่กย็ื่นหนงัสอืที่อยูใ่นถงุพลาสตกิ

ใบหนึ่งมาให้

แค่เห็นสภาพหนังสือแล้ว พรรัตนาอยากจะกรี๊ดให้บ้านแตก 

กระดาษทุกหน้ายงัตดิกนั หน้าปกไม่งอเลยสกันดิ ไหนว่าอ่านจบแล้วไง 

ท�าไมยงัใหม่เหมอืนเพิ่งหยบิออกมาจากร้าน

“คณุอ่านแล้วจรงิๆ หรอื” เธอสงสยั และค่อยๆ แง้มดขู้างในอย่าง

ทะนุถนอม

“อ่านแล้ว” เขาถอยหลงั คดิว่าให้แล้วกจ็ะไปอาบน�้าแต่งตวั จาก

นั้นกเ็ริ่มเขยีนนยิายเรื่องใหม่ชื่อ Summer Passion ที่เขยีนค้างเอาไว้ 

ซึ่งเป็นภาคต่อจากเล่มนี้

“ถามอะไรหน่อยสิ” เธอรั้งเขาเอาไว้ เพราะอยากคุยเรื่องนิยาย 

กบัเขา

“อะไร” เขาถาม

“คณุคดิว่า P.U. Writer เขยีนนยิายเป็นยงัไงบ้าง สนกุหรอืเปลา่”

“แล้วเธอคิดว่ายังไง” เขาย้อนถาม เพราะอยากรู้เหมือนกันว่า 

ตวัเองเขยีนนยิายเป็นอย่างไร

“สนุก ฉันชอบนิยายของเขาทุกเล่ม เล่มหนึ่งอ่านแล้วอ่านอีกตั้ง

หลายรอบ” ตาเธอเป็นประกายระยบิระยบัขณะพูด

“แฟนนยิาย”

“ไม่ใช่แฟนนยิายธรรมดา ฉนัเป็นแฟนพนัธุแ์ท้ของเขาเลยนะ” เธอ

ทั้งยิ้มและหวัเราะ ไม่เกบ็อาการเพ้อคลั่งตวัละครในนยิายของเขา แถม

ตวัอย่าง
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จ�าได้ทุกรายละเอียด แม้แต่ค�าพูดของพระเอกที่พูดกบันางเอก

“แล้วรู้ไหม เขาก�าลังเขียนภาคต่อเล่มนี้อยู่” ภูประพันธ์อดบอก 

ไม่ได้ ฟังค�าพูดของเธอแล้ว เขารู้สกึเหมอืนได้เตมิเชื้อเพลงิใส่ถงัจนเตม็ 

และพร้อมที่จะลุยงานใหม่ให้จบ

“รู้ส ิกบ็อกอยู่ในค�าน�า”

“จรงิ”

“เออนี่ นั่งก่อนส”ิ เธอชวนเขาคุย

ภูประพนัธ์หลุบตามองที่ว่างบนเก้าอี้ชายหาดที่เธอนั่งอยู่ ขาเรยีว

ข้างหนึ่งงออยู่ อกีข้างเหยยีบทราย แค่เหน็ความเนยีนของขาคู่นั้น เขาก็

เกดิอาการกระอกักระอ่วนที่จะอยู่ใกล้

“ขอตวั ฉนัต้องไปอาบน�้า”

“เฮ้ เดี๋ยวส ิฉนัอยากจะบอก...เฮ้” หญงิสาวตะโกนไล่หลงั ตั้งใจ

เล่าเรื่องที่ขอให้ทางส�านักพมิพ์หวานรกัซื้อลขิสทิธิ์ของ P.U. Writer มา

แปลเป็นภาษาไทย แต่ยงัไม่ได้ค�าตอบจากส�านักพมิพ์กลบัมาเลย

“อะไรกนัผู้ชายคนนี้” เธอบ่น และกห็าค�าตอบเองเหมอืนทุกครั้ง 

“หรอืว่าจะอายเราที่เขากอ็่านนยิายรกัโรมานซ์”

แล้วพรรัตนาก็หยิบของฟรีออกมาจากถุงพลาสติก ลูบๆ คล�าๆ 

หน้าปกด้วยความดีใจ ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ และพูดกับตัวเองด้วยความ 

คลั่งไคล้ผู้เขยีนนยิายเรื่องนี้

“อยากได้ลายเซน็”

เธอรูว่้าเป็นไปได้ยาก ขั้นแรกต้องขอวซ่ีาเข้าอเมรกิา แล้วต้องตาม

ว่าเขาแจกลายเซน็ที่ไหน ซึ่งสองปีที่เขาเขยีนนยิายมา เธอไม่เคยเหน็ข่าว

เขาแจกลายเซน็เลย และกไ็ม่มใีครรู้ด้วยว่าหน้าตาเขาเป็นอย่างไร

“ได้แต่ฝัน เฮ้อ” หญงิสาวพมึพ�าแล้วเอนกายลงนอนอ่านนยิายต่อ

อย่างมคีวามสุขกบัการได้พกัผ่อน แทนที่จะเปิดโน้ตบุ๊กและท�างาน

พรรัตนาไม่ได้มองตามหลังภูประพันธ์ไปจนเขาลับสายตา จึงไม่

ตวัอย่าง
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เหน็ว่าชายหนุ่มหยุดเดนิ จากนั้นกม็องตรงมาที่เธอ เขายนือยู่หลงัต้นไม้

ในอาณาเขตที่ตั้งบ้านของตวัเอง ซึ่งที่ดนิผนืนี้เขาได้รบัมรดกมาจากตาที่

เสยีไปแล้ว และเคยถูกเจ้าของรสีอร์ตข้างๆ ขอซื้อต่ออยู่หลายครั้ง แต่ก็

ไม่ขาย เพราะอยู่ที่นี่แล้วเขาชอบความเงยีบสงบ เสยีงคลื่น แสงแดด น�้า

ทะเลใส และตอนนี้อาชพีของเขากค็อืนกัเขยีนนยิายโรมานซ์ ไม่ใช่อาชพี

นกัข่าวอย่างตอนที่อยู่อเมรกิา

ชายหนุ่มมองเธออย่างพิจารณา ผู้หญิงท่าทางเฟอะฟะ พูดเก่ง  

ไม่กลวัคน แต่ขาสวย นี่เป็นครั้งแรกที่มคีนท�าให้หวัใจเขาพองโต ความ

สุขอัดแน่นในอก ดีใจที่มีคนปลื้มผลงาน และบอกว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้

นยิายของเขาต่อหน้าต่อตา

ภูประพันธ์มองเธอราวกับจะจดจ�าอยู่ชั่วอึดใจก็เดินออกไป หลัง

จากนั้นไม่นาน ความสงบสุขของพรรัตนาก็ถูกรบกวนด้วยทีมงานจาก

กองถ่ายท�าภาพยนตร์ คนเหล่านั้นคยุกนัเสยีงดงัเรื่องฉากที่จะถ่ายบรเิวณ

ชายหาด

“เลอโฉม” นักแปลสาวพึมพ�าขณะมองหาดาราสาวแสนสวยที่ยัง

ไม่เหน็เลยว่าตวัจรงิสวยแค่ไหน แล้วเธอกร็ูส้กึหวิจนต้องเกบ็ข้าวของแล้ว

ขึ้นไปยงัสระว่ายน�้า เพื่อเดนิผ่านไปที่อื่น

เวลานั้น ผู้จดัการรสีอร์ตสั่งพนกังานให้ตกแต่งบรเิวณสระว่ายน�้า

และริมหาดให้เป็นงานบอล เพื่อโพรโมตการท่องเที่ยวเกาะไข่มุก และ

เลี้ยงต้อนรบัคณะถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง เกาะรกั

หญิงสาวมองภาพตรงหน้าแล้วแผนการที่จะพิสูจน์ว่าจีรศักดิ์เป็น

เกย์จริงไหมก็ผุดขึ้นมา จากนั้นก็พลิกข้อมือขึ้นดูนาฬิกาเพราะแผนการ

นี้ เธอต้องเข้าร้านเสริมสวย ให้ช่างท�าผมสระไดร์ผมยาวๆ ของเธอให้

เรยีบร้อยเสยีหน่อย

“เที่ยงแล้วหรอื ไม่น่า...ท�าไมถึงหวิ”

พูดจบ พรรัตนาก็เดินผ่านล็อบบีไปขึ้นรถและขับออกไปหาร้าน

ตวัอย่าง
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เสรมิสวยและหาอะไรกนิ

“จขีองฉนัไม่ใช่เกย์” เธอกล่าวกบัตวัเองดว้ยท่าทางมุง่มั่น จากนั้น

กห็าที่จอดรถ และเข้าไปในร้านเสรมิสวยร้านหนึ่ง ก่อนบอกช่างเสรมิสวย

สั้นๆ พร้อมรอยยิ้ม

“สระไดร์ค่ะ”

“รอสกัครู่นะคะ”

“ค่ะ” หญงิสาวยงัไม่ทนันั่งกห็มุนตวัไปที่ประตู เนื่องจากเหน็ร้าน

อาหารตั้งอยู่ไม่ไกล “พี่ เดี๋ยวมานะ ขอไปกนิข้าวก่อน”

“ค่ะ”

หนึ่งชั่วโมงกว่าผ่านไป พรรัตนาก็วกกลับเข้ามาในร้านเสริมสวย

พร้อมถุงพลาสตกิที่ใส่ขวดน�้าขนาดครึ่งลติร ขนมปัง และขนมขบเคี้ยว

ที่ซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อ

“ขึ้นเตยีงเลยค่ะ” ช่างท�าผมบอก โชคดจีรงิๆ ที่ในร้านไม่มลีูกค้า 

จงึได้ท�าผมเลยโดยไม่ต้องรอ

พรรตันาขบัรถกลบัถงึรสีอร์ตในช่วงเวลาสี่โมงเยน็ เธอยดัข้าวของ

ที่ซื้อมาใส่กระเป๋าสะพายใบใหญ่ก่อนเดินผ่านล็อบบีเข้าไปข้างใน 

เนื่องจากตอนกลางคนือาจจะหวิ บางทอีาจจะลกุขึ้นมาแปลนยิาย เพราะ

กะเกณฑ์การท�างานของตัวเองไม่ได้ในเวลานี้

งานบอลจะเริ่มขึ้นตอนหนึ่งทุ่ม ทว่าประมาณห้าหรือหกโมงเย็น 

บรรดาแขกเหรื่อคงทยอยกนัเข้างานแล้ว เวลานี้เธอต้องแปลงโฉมให้สวย

สะดดุตาจรีศกัดิ์ ซึ่งโชคดจีรงิๆ ที่ถามเนาวนชุก่อนเดนิทางมา ไม่อย่างนั้น

คงไม่มเีสื้อผ้าใส่เป็นแน่ และเมื่อหญงิสาวปราดเปรยีวเดนิเข้าไปใกลส้ระ

ว่ายน�้า พนกังานกจ็ดัสถานที่เสรจ็เกอืบร้อยเปอร์เซน็ต์แล้ว จะเหลอืกแ็ค่

แขกเหรื่อที่ยังไม่มาร่วมงาน หนึ่งในนั้นมีเธออยู่ด้วย แม้จะเป็นกาฝาก 

แต่กร็ู้สกึดใีจ

ตวัอย่าง
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“ยงัไม่เหน็ญาตยิายเนาเลย” เธอบ่นพลางกวาดสายตามองหา คดิ

ว่าจะเข้าไปแนะน�าตัวและกล่าวค�าขอบคุณเสียหน่อย แต่ไม่รู้ว่าญาตขิอง

เนาวนชุคอืคนไหน และไม่มใีครที่น่าจะเป็นเขา “เดี๋ยวกค็งเจอในงานมั้ง”

หญิงสาวเดินต่อไปจนถึงคฤหาสน์ จากนั้นก็สาวเท้าขึ้นบันไดไป

ด้วยท่าทางเรงิร่า และพอปิดประตูห้อง เธอกย็ิ้มอย่างมั่นใจที่จะไปอ่อย

ดาราดังอย่างจีรศักดิ์ เนื่องจากไม่ได้อ่อยด้วยจิตเสน่หา แค่อยากรู้ให้

แน่ชดัว่าเขาไม่ใช่เกย์ เธอจะได้เอาค�าตอบนี้ไปเถยีงเนาวนุชได้อย่างเตม็

ปาก

หลงัจากอาบน�้า พรรตันากอ็อกมาแต่งตวั และแต่งหน้าแปลงโฉม

ตวัเองให้เป็นสาวสวยชนดิที่ผูช้ายต้องมองตามหลงั ไม่เว้นแม้แต่จรีศกัดิ์

“วนันี้ฉนัจะเป็นสาวเซก็ซี่”

เธอยิ้มและหัวเราะกับภาพสะท้อนของตัวเองในกระจก หยิบจับ

เครื่องส�าอางมาแต่งหน้าอย่างช�านาญ เพราะเธอเองก็เคยมีช่วงเวลาที่ 

รกัสวยรกังามและเฉดิฉายอยู่ในวงสงัคมเหมอืนกนั จงึงดัประสบการณ์

ที่ห่างหายไปเป็นปีแล้วมาใช้ ค�่าคืนนี้แหละ เธอจะต้องสวย

พรรตันาวางลปิสตกิชมพูอมส้มลง แล้วลุกขึ้นจากโต๊ะเครื่องแป้ง 

หยิบเดรสสั้นสีด�าแขนกุดเซ็กซี่ขึ้นสวม จากนั้นก็พรมน�้าหอม และดึง

หมวกอาบน�้าออกจากศีรษะ ปล่อยผมให้ยาวสยายเคลียไหล่และหลัง 

ตามองกระจกอย่างพงึพอใจ และกห็นัไปหยบิรองเท้าส้นแหลมสงูมาสวม 

จากนั้นกพ็ูดกบัตวัเองด้วยประกายตามุ่งมั่น รมิฝีปากยิ้มแย้ม

“เอาละ ได้เวลาปฏบิตักิารแล้ว”

ตวัอย่าง
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พรรัตนาเลือกเวลาลงไปงานช้าหน่อย ช่วงเวลานั้นดวงอาทิตย์

ใกล้จะลาลับขอบฟ้า เสียงเพลงดังเคล้าเสียงคลื่นและเสียงพูดคุย 

เจื้อยแจ้วของบรรดาแขกเหรื่อที่ได้รบัเชญิมาร่วมงาน

เมื่อหญิงสาวสวมเดรสสั้นสีด�าแขนกุดและรองเท้าส้นแหลมสูง

เยื้องกรายเข้าไปในงาน แขกเหรื่อหลายคนก็หันมามองเธอด้วยความ

สนใจ พวกผูช้ายหวังทูั้งหลายต่างส่งยิ้มมาให้เธอ และเธอกย็ิ้มตอบ ก่อน

เดนิไปที่เคาน์เตอร์เครื่องดื่มและหยบิแก้วแชมเปญขึ้นมาถอื

การมางานแบบนี้คนเดยีวส่งผลให้พรรตันามอีาการประดกัประเดดิ 

อยู่บ้าง ทั้งที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง แต่เมื่อเธอต้องการเพื่อนจึงเริ่ม

กวาดสายตามองหาคนที่ให้หนังสือนิยายเธอ หวังว่าเขาจะได้รับเชิญมา

งานนี้เพราะอาศยัอยู่ตดิกบัรสีอร์ต ทว่าไม่เหน็เขาเลย พลนัสายตากไ็ป

สะดุดกบัดวงอาทติย์ที่จวนเจยีนจะลาลบัขอบฟ้า หญงิสาวทอดอารมณ์

ดื่มด�่ากบัทศันยีภาพตรงหน้า พลางยกแก้วแชมเปญจ่อรมิฝีปากไปเรื่อยๆ 

ด้วยความสุขใจ

แล้วจู่ๆ กเ็กดิเสยีงฮอืฮาขึ้นทางด้านหลงั ดงึสายตาเธอให้หนัไป

มอง ดาราสาวแสนสวยนามว่าเลอโฉมนั่นเอง สวยสมชื่อจรงิๆ ตามด้วย

ดาราหนุ่มกบัผู้จดัการส่วนตวัของเขา

จขีองเธอมาแล้ว!

ตวัอย่าง
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พรรตันายิ้ม แม้รศัมคีวามสวยจะถกูกลบ แขกเหรื่อพากนัมองไป

ทางเลอโฉมทั้งหมด แต่เธอกลบัโล่งใจมากกว่าจะอจิฉา เพราะแต่งองค์

ทรงเครื่องจนเซก็ซี่กเ็พื่อจรีศกัดิ์เพยีงผู้เดยีว

แล้วกม็คีนกลุ่มหนึ่งเดนิเข้ามา ผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่ หล่อสมาร์ต 

ดวงหน้าเข้มคมคาย พรรัตนาเริ่มถามตัวเองว่าเขาเป็นญาติของเนาวนุช

หรอืเปล่า เนื่องจากผู้จดัการรสีอร์ตเดนิตามหลงัเขามาด้วย

“คนนี้น่าจะเป็นญาตยิายเนา” หญงิสาวคดิจะเดนิเข้าไปแนะน�าตวั 

แต่ผู้คนมากมายแห่แหนเข้าไปรุมล้อมเขาเหมอืนที่เธอนกึจะท�า

“ถามใครดี” พรรัตนาเปลี่ยนใจที่จะเข้าไปแนะน�าตัว เมื่อเห็น

พนักงานรีสอร์ตจัดการเครื่องดื่มอยู่หลังเคาน์เตอร์ อีกทั้งแชมเปญของ

เธอหมดแก้วแล้วจงึเดนิเข้าไปหา “ถามอะไรหน่อยสคิะ ผู้ชายคนนั้นคอื

เจ้าของรสีอร์ตใช่ไหม”

“ใช่ครบั คุณวนิธยั”

“ขอบคุณค่ะ ช่วยเตมิให้ด้วยนะคะ”

เมื่อพนกังานรสีอร์ตเตมิแชมเปญใส่แก้วให้เธอจนเกอืบเตม็ ความ

สนใจของเธอกว็กกลบัไปที่ดาราหนุ่ม

“จขีองฉนัอยู่ไหน”

หญงิสาวกวาดสายตามองกเ็หน็เขายนืคยุอยูก่บัผู้คนมากมายด้วย

สีหน้ายิ้มแย้ม ดูเป็นคนอัธยาศัยดี เธอยิ้มตามด้วยความปลาบปลื้ม  

คดิว่าดกึๆ หน่อยตอนที่เขาไม่ถูกรุม เธอจะเข้าไปอ่อย

ด้วยความที่พรรตันามาร่วมงานคนเดยีว ความสวยและเซก็ซี่ของ

เธอจึงดึงหมู่ภมรให้มารุมตอม แต่เธอไม่แยแสใครเลยสักคน แถมไล่

ด้วยการเชดิหน้า ไม่พูดด้วย บางครั้งกเ็ดนิหน ีสุดท้ายเธอเลยได้ยนือยู่

คนเดยีวสมใจ มองคนโน้นทคีนนี้ท ีและกเ็หน็ผู้หญงิคนหนึ่งที่มที่าทาง

ตื่นๆ ซึ่งก�าลังจบิคอ็กเทลแล้วเดนิไปหาเพื่อน

พรรัตนาได้ยินจากบทสนทนาของผู้หญิงคนนั้นกับเพื่อนว่า เธอ

ตวัอย่าง
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ชื่อแพม เป็นพีอาร์ของพิพิธภัณฑ์สัตว์น�้า แล้วก็มองไปทางหลานสาว

นายทนุที่เหน็เมื่อเช้า ได้ยนิคูส่นทนาเรยีกหญงิสาววยัออ่นกว่าว่า คณุกิ่ง 

จากนั้นความคดิของหญงิสาวกถ็ูกรบกวนด้วยกลิ่นหอมๆ ของอาหารที่

โชยกรุ่นไปทั่วงาน แล้วเสียงพิธีกรด�าเนินรายการก็ดังขึ้น เธอฟังแต่ไม่

ใส่ใจ จากนั้นก็เดินไปที่ซุ้มอาหารด้วยความหิว และหยิบจานเปล่ามา

เตรยีมพร้อมตกัอาหาร

พรรตันารอให้คนอื่นตกัอาหารก่อนด้วยความเกรงใจ ระหว่างนั้น

กห็นัไปมองจรีศกัดิ์ แล้วกห็ยบิโทรศพัท์มอืถอืออกมาถ่ายรูปดาราหนุ่ม 

เลอโฉม ดาราหน้าฝรั่งที่ชื่อไมเคลิ ผู้หญงิที่ชื่อ กิ่ง หรอื กิ่งดาว และ 

วนิธยั เพื่อส่งไปให้เนาวนุชดู

ขณะที่แขกเหรื่อคนอื่นตั้งใจฟังพิธีกรเปิดงานบอล จู่ๆ รอยยิ้ม

สนุกของนักแปลสาวก็เลือนหายไปเมื่อเธอเห็นจีรศักดิ์ท�าหน้าโมโหใส่ 

ผู้จดัการส่วนตวัของเขา

“อะไร” เธอสงสยัว่าทั้งสองทะเลาะอะไรกนัตั้งแต่เมื่อวาน

เมื่อพิธีกรเชิญทุกคนให้รับประทานอาหารต่อได้ พรรัตนาก็คว้า

จานเปล่าไปตกัอาหารแล้วมานั่งกนิคนเดยีว ระหว่างนั้นกม็องการเถยีงกนั

ระหว่างจรีศกัดิ์กบัผู้จดัการของเขาไปด้วย

ท่าทางของทั้งสองไม่ได้แสดงออกมาอย่างโจ่งแจ้งว่าทะเลาะกัน 

เสียงไม่ดังออกมาจนใครๆ ได้ยิน แต่พวกเขาจ้องหน้าและพูดกันด้วย

ท่าทางดุดนั

พธิกีรด�าเนนิรายการไปเรื่อยๆ จนมาถงึเรื่องโพรโมตการท่องเที่ยว

เกาะไข่มุก การถ่ายท�าภาพยนตร์เรื่อง เกาะรกั ระหว่างนั้นพรรตันาอิ่ม

พอดีจึงน�าจานไปเก็บ แล้วคว้าแก้วแชมเปญมาถือทั้งที่ดื่มไปหลายแก้ว

จนเริ่มมนึนดิๆ

เมื่อพธิกีรพดูถงึจรีศกัดิ์ ทกุคนกห็นัไปให้ความสนใจเขา ชายหนุม่

เป็นตวัเอกของเรื่อง เกาะรกั ที่รบับทเป็นต�ารวจน�้า คอยช่วยเหลอืและ

ตวัอย่าง
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ให้ก�าลังใจนางเอกอย่างดาหลา ซึ่งแสดงโดยเลอโฉม ถึงตอนนี้จีรศักดิ์

กบัผู้จดัการของเขากห็ยุดทะเลาะกนั ดาราหนุ่มยิ้มให้แขกเหรื่อแล้วเดนิ

เข้าไปหาเลอโฉม

เมื่อดาราหลักทั้งสามยืนเรียงกัน แก้วเกล้าก็มองคนของตัวเอง

ด้วยแววตาวาวโรจน์ไม่พอใจ

พรรัตนาหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาเก็บภาพ ตั้งใจเอาไปโชว ์

เนาวนุช

งานด�าเนินต่อไปจนสองทุ่มกว่า พรรัตนาก็เห็นโอกาสที่จะเข้าไป

อ่อยดาราหนุม่เพื่อพสิจูน์ว่าเขาเป็นเกย์จรงิไหม หญงิสาวก้าวเข้าไปหาเขา

ด้วยท่าทางมุง่มั่น ใบหน้ายิ้มแย้ม จากนั้นกเ็รยีกเขาเสยีงออ่นเสยีงหวาน

“จ”ี

เจ้าของชื่อซึ่งก�าลังอารมณ์เสียหันมามอง คิ้วเข้มขมวดมุ่น ปาก

เม้มสนทิ

หญิงสาวยิ้มสู้ เพื่อค้นหาค�าตอบที่ค้างคาในใจให้ได้ “ฉันเองค่ะ 

จ�าได้ไหมคะ ฉันชื่นชอบผลงานของคุณมากค่ะ”

“ผมไม่รู้จกัคุณ”

“เราเคยเจอกนัที่ลอ็บบไีง จ�าได้ไหม ฉนัขอถ่ายรูปคุณ พนกังาน

ต้อนรบัรสีอร์ตเป็นคนถ่ายรูปให้ นี่ไง” เธอโชว์รูปที่อยู่ในมอืถอืให้ดู

จรีศกัดิ์ดูแล้วกร็้องอ๋อขึ้นมา “คุณเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลย”

“จรงิหรอืคะ” หญงิสาวอ่อยเขาอย่างเตม็ที่ ยิ้มระบายอยูบ่นใบหน้า

ตลอดเวลา “แล้วสวยไหมคะ การเปลี่ยนแปลงของฉนัดูสวยขึ้นไหม”

“สวย” เขาเริ่มยิ้มตอบ ประกายตาฉายแววขบขันมากกว่าจะ

ส่อแววว่าตดิเบด็ที่พรรตันาหย่อน

“แล้วคนืนี้จวี่างหรอืเปล่า” เธอเข้าประเดน็ด้วยค�าถาม แล้วกย็ื่น

มอืออกไปจบัต้นแขนก�าย�า แถมขยบัเท้าเข้าไปใกล้เขาอกีนดิ

จีรศักดิ์ปลดมือเธอออกขณะที่ใบหน้ามีแต่รอยยิ้มจอมปลอม 

ตวัอย่าง
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เนื่องจากเขาไม่ชอบผู้หญงิ เขาชอบผู้ชาย “ขอโทษด้วย ผมไม่ว่าง ผม 

ไม่อยากเป็นข่าว”

“ฉนัไม่เอาไปบอกนกัข่าวคนไหนหรอกคะ่” เธอตื๊อ เพราะยงัไมไ่ด้

ค�าตอบที่ต้องการ

“อย่าเลย” จรีศกัดิ์เลี่ยงยิ้มๆ “ผมเป็นสุภาพบุรุษ”

“ค่ะ” เธอยิ้มเรงิร่า เนื่องจากฟันธงแล้วว่าเขาไม่ใช่เกย์ “ความจรงิ

แล้ว ฉนัได้ยนิข่าวว่าคุณจเีป็นเกย์ จไีม่ใช่เกย์จรงิๆ ใช่ไหม”

“ไม่ใช่ครบั” เขาโกหกหน้าตาเฉย เพื่อชื่อเสยีงและงานจงึต้องปิดบงั

เรื่องนี้เอาไว้

“โล่งอก” พรรัตนายกมือทาบอก ใบหน้าเกลื่อนไปด้วยรอยยิ้ม 

“ฉนัจะได้ไปบอกเพื่อนว่าจไีม่ใช่เกย์”

“ผมไม่ใช่เกย์ครบั”

“ค่ะ”

และแล้วการสนทนาของทั้งสองกถ็กูขดัจงัหวะเมื่อมคีนเดนิเข้ามา

หาจีรศักดิ์ พรรัตนาจึงถอยออกมา พลางยกแก้วแชมเปญขึ้นดื่มอย่าง

เพลดิเพลนิ จนตาเริ่มปรอืและพูดมากขึ้น

จู่ๆ  เธอกเ็หน็เหตกุารณ์หนึ่งแปลกๆ แก้วเกล้าคว้าโทรศพัท์มอืถอื

ของไมเคลิไปโดยที่เจ้าตวัไม่รู้ตวั จากนั้นกไ็ปยงัชายหาด และโยนมนัทิ้ง

พรรตันากะพรบิตาไล่ความมนึงง เธอไม่ได้ตาฝาดใช่ไหม ผูจ้ดัการ

ส่วนตวัของจรีศกัดิ์ขโมยโทรศพัท์มอืถอืของดาราอกีคนไปทิ้ง แล้วเธอก็

เห็นจีรศักดิ์เดินดุ ่มๆ ลงไปยังชายหาด ทั้งสองทะเลาะกันอีกแล้ว 

เนื่องจากดาราหนุ่มไปเหน็เหตุการณ์เหมอืนเธอโดยบงัเอญิ

“พี่แกว้ท�าอยา่งนี้ได้ยงัไง ผมบอกแลว้ว่าผมไมใ่ช่ไง จะตอ้งใหผ้ม

พูดกี่ครั้ง”

“พี่ไม่เชื่อ” แก้วเกล้าเถยีงเสยีงต�่า สองมอืก�าแน่น

“ผมเริ่มเบื่อพี่แล้ว คนอะไรไม่มเีหตุผล เอาแต่หงึ”

ตวัอย่าง
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“กพ็ี่เหน็กบัตาเลยว่าจโีอบกอดเขา”

“ผมไปโอบตอนไหน!”

“เยน็วนันั้นไง พี่รู้นะ จโีทรศพัท์คุยกับไมเคลิบ่อยๆ” แก้วเกล้า

เถยีงกลบัมา

“ผมคุยเรื่องงาน กเ็รื่องถ่ายหนงัเรื่องนี้ด้วยกนั” จรีศกัดิ์ชกัสหีน้า

ด้วยความโมโห แล้วหนัไปมองรอบตวัเพื่อดูว่ามใีครมาแอบฟังไหม

พรรตันารบีหนัหน้าไปทางอื่น และท�าท่าเหมอืนก�าลงัมองอะไรอยู่ 

พอหนัไปมองทั้งสองอกีครั้งกเ็หน็แวบๆ ว่าก�าลงัเดนิไปยงัอาณาเขตบ้าน

ของคนที่ให้หนงัสอืเธอมา

เธออยากรู้จริงๆ ว่าทั้งสองคุยอะไรกัน เนื่องจากระยะห่างมาก 

แถมมเีสยีงคลื่น เสยีงเพลง และเสยีงคุยของทั้งสองนั้นกเ็บามาก

พรรัตนาถอดรองเท้าส้นสูงมาถือไว้ กระดกแชมเปญที่เหลืออยู่ 

นดิหน่อยจนหมด จากนั้นกว็างแก้วลงบนพื้น ตั้งใจว่ากลบัมาแล้วจะหยบิ

ไปเกบ็

อาณาเขตบ้านของภปูระพนัธ์ปกคลมุไปด้วยต้นไม้ใหญ่ หลอดไฟ

ให้ความสว่างมไีม่กี่ดวง ทั่วทั้งบรเิวณค่อนข้างมดื เมื่อเดนิเข้าไปใกล้ เธอ

กไ็ด้ยนิเสยีงพูดคุยที่เริ่มชดัเจนขึ้นเรื่อยๆ 

“พี่เลกิท�าตัวงี่เง่าสกัทไีด้ไหม เป็นแบบนี้มากๆ ผมทนไม่ไหวแล้ว

นะ”

เสยีงของจรีศกัดิ์! เธอฟังแล้วมองไปยงัต้นเสยีง โดยใช้ต้นไม้ใหญ่

เป็นที่ก�าบงัร่างกายไม่ให้ทั้งสองคนเหน็

“พี่ท�าอะไรผิดหรือ!” แก้วเกล้าย้อนถามด้วยเสียงที่ไม่เบานัก 

ท่าทางที่แสดงออกดูสะดุ้งสะดิ้ง

“ผดิส!ิ ผดิที่ไม่เชื่อใจผม!”

“กจ็ที�าให้พี่ไม่เชื่อใจ นี่ไม่ใช่รายแรกนะ!”

พรรตันาซึ่งเมาแล้วเอยีงคออย่างประหลาดใจ สมองมนึๆ ก�าลัง
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ประมวลหาค�าตอบว่าทั้งสองก�าลงัคุยอะไรกนั

แล้วจรีศกัดิ์กพ็ูดเสยีงดงัด้วยความโมโห “ถ้าพี่ไม่เชื่อใจผม! เรา

กเ็ลกิกนั!”

“อะไรนะ! เลกิกนั!” แก้วเกล้าแผดเสยีง

“ใช่ เลกิกนั” จรีศกัดิ์พูดท่าทางขงึขงั

“ด!ี เลกิกเ็ลกิ!”

และแล้วเธอกไ็ด้ค�าตอบเตม็สองหแูละเหน็กบัตาว่าจรีศกัดิ์เป็นเกย์ 

แถมยังคบกับผู้จัดการส่วนตัวของเขา หญิงสาวทั้งมึนและงงราวกับถูก

ค้อนทุบหวั ในใจกรดีร้องว่า ‘ไม่นะ ไม่เชื่อ จรีศกัดิ์ของฉนัชอบผู้ชาย

มากกว่าผู้หญงิ’

“เมื่อกี้โกหก” เธอพมึพ�าด้วยความผดิหวงั ยิ่งสมองมนึจากฤทธิ์

แอลกอฮอล์ ความรู้สึกนึกคิดก็ยิ่งรุนแรง แล้วเธอก็เห็นผู้จัดการของ 

จรีศกัดิ์เดนิผละออกไปก่อน

พรรตันาส่ายหน้าพลางถอยห่างจากที่หลบซ่อน ฤทธิ์แอลกอฮอล์

ท�าให้เธอคดิจะเรยีกจรีศกัดิ์เอาไว้ เพื่อถามว่าท�าไมถงึพูดโกหก โดยไม่

ค�านงึถงึว่าเธอเป็นใคร เขาเป็นใคร ไม่ได้มอีะไรเกี่ยวข้องกนัเลย นอกจาก

เธอเป็นแฟนคลบัที่ชื่นชอบผลงานของเขาเท่านั้น

“กรี๊...” แรงปะทะจากการถอยออกมาชนใครคนหนึ่งที่ยนือยู่ทาง

ด้านหลงัท�าให้หญิงสาวตกใจสุดขดี และร้องเสยีงแหลมออกมา แต่แค่

วูบเดยีวเท่านั้น ปากของเธอกโ็ดนมอืของใครบางคนตะปบไว้

จรีศกัดิ์เดนิไปถงึบนัไดที่จะลงไปยงัหาดทรายแล้วชะงกั เขาตวดั

สายตามองเข้าไปในความมืดอย่างเป็นกังวลว่ามีใครแอบฟังการสนทนา

ของเขาหรอืเปล่า

เวลานั้นพรรัตนาดิ้นด้วยความตกใจ สองมือพยายามแกะมือที่

ปิดปากอยู ่แล้วกไ็ด้ยนิเสยีงคุน้หจูากคนที่รวบตวัเธอไว้ เธอจ�าไดว่้าเป็น

เสยีงของใคร

ตวัอย่าง
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“มาท�าอะไรในที่ดนิของฉนั”

“คณุ! คณุเองหรอื!” เธอถามผ่านนิ้วขณะพยายามแกะมอืเขาออก

“เธอเองหรือ” ภูประพันธ์แกล้งโง่ ท�าเป็นไม่รู้เรื่อง ทั้งที่เขาเห็น

เหตกุารณ์ทุกอย่างตั้งแต่ต้นยนัจบ และได้ยนิบทสนทนาทั้งหมดอกีด้วย

“ใช่ ฉนัเอง” เธอตมีอืเขาแรงๆ เมื่อเริ่มหายใจไม่ออก

“อย่าเสยีงดงัไป” เขาเตอืนเมื่อเหน็จรีศกัดิ์ยงัยนือยู่

“ปล่อยส ิฉนัหายใจไม่ออก”

เขาปล่อยเธอทั้งที่เสยีดายเพราะเธอนุ่มนิ่มไปทั้งตวั กลิ่นน�้าหอม

ยี่ห้อดังยังโชยเตะจมูก ก่อนยื่นหน้าเข้าไปใกล้หูหญิงสาว แล้วกระซิบ

ขณะมองไปทางจีรศักดิ์ซึ่งก�าลังลงบันไดไปยังหาดทราย จากนั้นก็เดิน 

ต่อไปยงัอาณาเขตรสีอร์ตของวนิธยั

“พวกนั้นมาท�าอะไรในที่ดนิของคนอื่น”

“คุย” เธอตอบเสยีงเบา

“คุยอะไร”

“คุณไม่ได้ยนิหรอืว่าเขาคุยอะไรกนั”

“ไม่ได้ยิน” เขาท�าเป็นไม่รู้ และถอยออกมามองหน้าเธอตรงๆ  

แม้บริเวณนั้นจะมืดสลัว แต่เขาก็ยังเห็นความเปลี่ยนแปลงของคนตรง

หน้า จากหญงิสาวมาดเซอร์ที่สวมกางเกงยนีขาสั้นกบัเสื้อยดื ผมรวบเป็น

หางม้าลวกๆ เวลานี้เธอดูสวยเซก็ซี่จนเขาอยากจะเกี้ยวพาราสี

“คุณไม่ได้ยนิจรงิๆ หรอื” เธอถามอกีด้วยเสยีงที่เบาและอ้อแอ้

“ไม่ได้ยนิ” เขายงัแกล้งโกหก

“แล้วเห็นหน้าตาพวกเขาไหม คุณรู้ไหมว่าเขาเป็นใคร” เธอถาม

เสยีงเบากว่าเดมิ เพราะกลวัใครได้ยนิ โดยเฉพาะจรีศกัดิ์ที่เดนิออกไป

แล้ว

“ไม่เห็น ใครหรือ รู้แต่ว่าเป็นผู้ชายสองคน” ชายหนุ่มไม่รู้ว่า 

ทั้งสองเป็นใคร เพราะไม่ดูละครไทย ส่วนมากจะดูแต่ข่าวต่างประเทศ

ตวัอย่าง
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จากช่อง CNN และ BBC

“จรงิหรอื ไม่รู้จกัจรงิๆ หรอื” เธอท�าสหีน้าเหมอืนไม่เชื่อ เขามา

จากดาวองัคารหรอืไง ถงึไม่รู้จกัจรีศกัดิ์

“จริงสิ” ภูประพันธ์ยื่นหน้าเข้าไปใกล้ เมื่อเธอลดเสียงต�่าลงเป็น

แค่ขยบัรมิฝีปากจนเขาไม่ได้ยนิเสยีงเธอ

พรรัตนาซึ่งเมาพอสมควรอยากระบายความผิดหวังเหลือเกิน  

ไม่งั้นอกแตกตาย แต่ไฉนกลบัพดูจาเหนบ็แนมเขากไ็ม่รู้ “บ้านกไ็ม่ได้อยู่

หลงัเขา ท�าไมถงึไม่รู้ว่าเป็นใคร”

“ฉนัต้องรู้ด้วยหรอื” เขาเริ่มแยกเขี้ยว จ้องตาเธออย่างเอาเรื่อง

“ใช่ คนที่เพิ่งเดนิออกไปชื่อจรีศกัดิ์ จขีองฉนั เขาเป็นดาราดงั แต่

เขาเป็นเกย์”

“ผดิหวงัหรอืไง” เขาเข้าใจแล้วว่าท�าไมเธอถงึมายนือยู่ที่นี่

“ใช่ ผิดหวังมาก เห็นไหม ฉันอุตส่าห์แต่งตัวสวยเพื่ออ่อยเขา 

พสิูจน์ว่าเขาไม่ใช่เกย์”

ชายหนุ่มถอยออกมามองหญงิสาวให้เตม็ตา เรอืนร่างเลก็ปราด-

เปรยีวในเดรสสั้นแขนกดุสดี�าดงูดงาม หน้าตาแต่งแต้มเครื่องส�าอางแล้ว

กด็ูสวยสดใส แถมเธอยงัปล่อยผมยาวสยายเตม็แผ่นหลงัอกี

“เธอเมาแล้ว” เขาพูด มกีลิ่นแอลกอฮอล์จางๆ ระเหยออกมาจาก

ลมหายใจ

“เมาที่ไหน แค่มนึ ดื่มแชมเปญไปแค่สี่แก้วเอง” พรรตันายกมอื

ขึ้นแตะแก้มแดงๆ ที่ร้อนวูบวาบ ตาลายนดิๆ แต่กย็งัควบคุมสตไิว้ได้

“ไป เธอควรจะไปนอน” เขาไล่ แต่เธอไม่ยอมไป

“นี่” เธอเรยีกเขาเสยีงอ้อแอ้ “ฉนัยงัไม่รู้จกัชื่อคุณเลย ฉนัชื่อมด”

“ไป! ไปนอน” เขาไล่อกีด้วยท่าทางร�าคาญ “บุกรุกที่ดนิของคนอื่น 

อยากให้แจ้งต�ารวจจบัหรอืไง”

“วันมะรืนฉันก็กลับรังสิตแล้ว” เธอเถียงหน้างอ “อ้อ…ขอบคุณ

ตวัอย่าง
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ส�าหรบัหนงัสอืเล่มใหม่ ฉนัอยากได้ลายเซน็ของ P.U. Writer มากเลย 

แต่คงเป็นไปไม่ได้ นี่...นี่คุณเป็นฝรั่งประเทศไหนหรอื”

ภูประพันธ์รู้เลยว่าเวลาผู้หญิงคนนี้เมาจะพูดมากกว่าตอนไม่เมา

เป็นเท่าตวั แถมไล่แล้วกไ็ม่ยอมไป ยงัชวนคุยเรื่องอื่นอกี แล้วเขาตอบ

ค�าถามของเธอท�าไมกไ็ม่รู้ “ลูกครึ่งไทยกบัเมกา”

“เมกาหรือ” หญิงสาวยิ้มกว้างและพูดต่อไปอีกอย่างไม่กลัวเขา

ร�าคาญ “คุณไปเมื่อไร ถ้าไปงานไหนที่เขามาแจกลายเซน็ ขอให้เขาเซน็

เผื่อฉนัเล่มหนึ่งด้วยนะ”

ภูประพันธ์อดยิ้มไม่ได้ แล้วมือก็ดันเธอให้ออกเดินพลางเตือน 

เนื่องจากเธอไม่ใช่คนถิ่นนี้ เดี๋ยวจะมีอันตรายเกิดขึ้น แม้จะอยู่ใน

อาณาเขตที่เขาคดิว่าปลอดภยัแล้วที่สุดกต็าม “เมาแล้วไปนอน”

“ยงัไม่เมา ยงัคุยกบัคุณรู้เรื่อง ไม่เหน็หรอืไง” เธอหนัมาเถยีงเขา 

ไม่ยอมรบัว่าตวัเองเมา แม้จะพูดมากขึ้น ตาลาย และหน้าร้อนผ่าวแล้ว

กต็าม

“คุยรู้เรื่องหรอื ไม่นะ ไป” เขาไล่ และออกแรงผลกัให้เธอเดนิไป 

“ไปนอน!”

“ไปกไ็ด้ ไม่ต้องผลกั”

ภปูระพนัธ์เดนิตามหญงิสาวไปจนถงึบนัไดลงชายหาด เขาต้องลง

จากบ้านก็เพราะเสียงเพลงดังจนไม่มีสมาธิเขียนนิยาย แล้วก็มาเจอ

เหตุการณ์เมื่อกี้ตั้งแต่ต้นยนัจบ เหน็เธอคราแรกกจ็�าได้ทนัทวี่าเป็นใคร

พรรตันาเดนิลงบนัไดไปแล้วสะบดัหน้ากลบัมามอง เขายงัยนือยู่ 

และยกแขนขึ้นกอดอก ดวงตาคู่คมเปล่งประกายระยบิระยบัราวกบัขบขนั

เตม็ที

“เชอะ” พรรตันาสะบดัหน้าหน ี พอเดนิไปถงึที่ล้างเท้าก่อนจะขึ้น

ไปยงับรเิวณสระว่ายน�้ากอ็ุทานออกมาด้วยความงุนงง

“อ้าว!”

ตวัอย่าง
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เธอถือรองเท้ามาข้างเดียว อีกข้างหล่นหายไปตอนไหนก็ไม่รู ้  

พอหนัไปมองที่หาดทรายกไ็ม่เหน็มรีองเท้าของตวัเอง จงึคดิว่าน่าจะหล่น

อยู่ในบรเิวณที่เธอแอบฟังจรีศกัดิ์กบัผู้จดัการของเขาเถยีงกนั

พรรัตนาเดินกลับไปยังทางเดิม แต่เขาไม่ยืนอยู่ตรงนั้นแล้ว  

หญงิสาวคดิว่าไปเอารองเท้าแล้วจะกลบัไปนอน แต่ด้วยสตทิี่มเีหลอือยู่

ไม่มากนัก เมื่อเจอรองเท้าที่หล่นอยู่ใกล้ต้นไม้แล้ว เธอกลับเดินเข้าไป

ใกล้บ้านเขา

หญงิสาวตาปรอื เปลอืกตาเริ่มหนกัขึ้นทุกท ี เมื่อมองไปข้างหน้า

เหน็บ้านหลงักะทดัรดัสองชั้นกพ็มึพ�าด้วยความชื่นชมพลางกวาดสายตา

มองหาเจ้าบ้าน

“บ้านเขาหรอื สวยนะ”

หญงิสาวเข้าไปใกล้อกีนดิ ชั้นล่างมดื ชั้นบนสว่างจ้า แสดงว่าเขา

อยู่ชั้นบน แล้วเธอกร็้องเรยีก แต่เสยีงเบามาก

“คุณ!”

นักแปลสาวขยับเข้าไปใกล้ประตูกระจก จากนั้นก็เรียกแบบ 

กระซบิกระซาบ ตากม็องส�ารวจบ้านเขาด้วยความสนใจ

“เฮ้...คุณอยู่ในบ้านใช่ไหม ฉนัยงัไม่รู้จกัชื่อคุณเลย”

ภูประพนัธ์ไม่มทีางได้ยนิเสยีง แม้เธออยากคุยกบัเขา แต่ไม่กล้า

เรยีกดงัๆ เนื่องจากเพิ่งโดนไล่ให้ไปนอนอยู่เมื่อกี้ แถมไล่หลายครั้งด้วย

“เฮ้...ฉนัเอง ฉนัอยากรูว่้าคณุชื่ออะไร ฉนัยงัไม่ได้ให้ที่อยูค่ณุเลย 

เผื่อคุณได้ลายเซน็ของ P.U. Writer คุณจะได้ส่งหนงัสอืมาให้ฉนัได้ไง 

เฮ้...”

หลงัจากท�าตวัลบัๆ ล่อๆ อยูช่ั่วอดึใจ มอืเกาะประตกูระจกราวกบั

เป็นตุ๊กแก สุดท้ายพรรตันากค็ดิว่าควรกลบัไปนอน แต่แล้วแสงไฟตรง

หน้ากส็ว่างขึ้น เธอสะดุ้งและรบีหาที่หลบซ่อนทนัใด โดยไปยนืแนบอยู่

กบัผนงับ้าน
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อย่าออกมานะ!

ขณะที่หญงิสาวภาวนาอยูใ่นใจ เจ้าของบ้านกล็งมาเปิดเบยีร์เยน็ๆ 

ดื่ม คนืนี้เขาไม่มสีมาธทิ�างาน เสยีงเพลงยงัดงัอยู่ทั้งที่สี่ทุ่มกว่าแล้ว จงึ

นั่งอ่านนยิายทบทวนส�านวนที่เขยีนไปแล้ว แต่แล้วเขากเ็หน็อะไรบางอย่าง

ที่หางตา คิ้วเข้มขมวดเข้าหากัน จากนั้นชายหนุ่มก็ขยับเข้าไปใกล้สิ่งที่

เหน็ โดยถอืขวดเบยีร์ไปด้วย

แขน! เขาเหน็แขนของใครคนหนึ่งซึ่งเรยีวและเลก็ ดกูร็ูว่้าเป็นแขน

ของผู้หญงิ แต่แขนของใคร ใครกนัมายนือยู่หน้าประตูบ้านเขาในเวลานี้

“เฮ้!”

เสียงของเขากับการเปิดประตูออกอย่างไม่มีปี่มีขลุ่ยส่งผลให้พร-

รตันาตกใจสะดุ้งเฮอืก กรดีร้องดงัลั่น และถอยหลงัจนก้นจ�้าเบ้ากบัพื้น

“ท�าไมยงัไม่ไปนอน” เขาดุ

“ฉนัยงัไม่รู้จกัชื่อคุณเลย” เธอเสยีงอ่อย

ภูประพันธ์ยื่นมือใหญ่ออกมาข้างหน้าเพื่อช่วยดึงหญิงสาวให้ลุก

ขึ้นยนื และเธอกว็างมอืเลก็ลงบนมอืของเขา

“ลุก” เขาพูด

“ดงึส”ิ

ภูประพันธ์กระตุกแขนด้วยความมันเขี้ยว จนเธอลุกตามแรงดึง

มาปะทะอกเขา ตาประสานตา มือของเธอข้างหนึ่งวางอยู่ที่แผงอกเขา  

อกีมอืจบัมอืกนัอยู่ แล้วเธอกเ็ผยอปากออกเมื่อเขาก้มหน้าลงมาจูบ

ตวัอย่าง
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