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๑
กรุงโตเกียว ผูชายตาคม และปนหนึ่งกระบอก

“ยายฟา มาชวยแมลากกระเปาหนอยสิลูก”
เสียงแปดหลอดของคณุนายชวนชมดังกึกกองไปท่ัวสนามบินนาริตะ  

รางสูงเพียง ๑๕๓ เซนติเมตร พยายามลากกระเปาเดินทางใบมหึมาที่ 
เพื่อนรวมคณะทัวรพากันลงความเห็นวาหนักราวกับแบกบานมาทั้งหลัง 
ลงจากสายพานลำเลียงสัมภาระของสนามบินอยางทุลักทุเล ผูโดยสาร 
ที่เดินผานไปผานมาพากันจับจองหญิงวัยกลางคนที่แตงตัวเปรี้ยวจี๊ดดวย 
เสื้อผาสีสันบาดจิตไมคอยเขากับฤดูหนาวกันเปนตาเดียว ฟาใสสายหนา 
ชาๆ อยางแสนเหนื่อยหนายกอนจะผละจากรถเข็นไปชวยมารดาลาก 
เจา ‘บาน’ ใบเขื่องดวยลีลาประดุจแรมโบ ผิดกับรูปรางที่แสนจะบอบบาง
เหลือเกินของตน

“แมจะแบกอะไรมานักหนาคะ นี่ยังไมไดไปชอปปงที่ไหนกระเปา 
ยังหนักขนาดนี้ แลวถาชอปแลวมันจะขนาดไหนเนี่ย”

หญิงสาวบนอุบ ดวงหนาหวานงอง้ำ แตไมไดลดความงามที่คุณนาย 
ชวนชมแสนจะภูมิใจเปนนักหนาลงแมแตนอย จะไมใหภูมิใจไดอยางไรเลา 
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ก็มีแตคนบอกวาแมลูกสาวตัวดีคนนี้สวยเหมือนตนตอนสาวๆ ไมมีผิด  
ทั้งดวงหนาเรียวเล็กใสกระจางที่ประดับดวยดวงตากลมโตและแพขนตา 
งอนระยับทรงเสนห จมูกเล็กโดงตามธรรมชาติที่กลาพูดไดวาเปนกรรม-
พันธุที่ใครเห็นเปนตองอิจฉา แลวไหนจะริมฝปากแดงอิ่มนั่นอีกเลา ผูชาย
ที่ไหนเห็นก็เหลียวมองกันคอแทบหักแลว จะเวนก็แต...ผูชายตาถั่วบางคน
ที่กลาทำใหยายฟาใสเสียใจนั่นละที่มองไมเห็นความงามนี้

“โอย...ที่มันหนักก็เพราะแมซอนกระเปามาสามใบตางหากละ เผื่อ 
เวลาชอปปงแลวจะไดงอกลูกงอกหลานไดทันที ไมตองซื้อใหมใหมันเปลือง 
ไงลูก”

คนเปนแมฉีกย้ิมกวางอยางต่ืนเตนเม่ือนึกถึงสวรรคแหงการชอปปง 
ที่รออยูเบื้องหนา ชวงปลายปแบบนี้มีแตของลดราคาทั้งนั้น เรียกวาลด 
สะบั้นหั่นแหลกแทบจะต่ำกวาทุนทีเดียว ถาซื้อไปขายที่เมืองไทยละก็จะได 
กำไรขนาดไหนกันหนอ แคคิดถึงแบงกสีเทาที่จะวิ่งมาเขากระเปาก็สุขใจ 
จนแทบจะปนขึ้นไปหัวเราะบนหอคอยโตเกียวแขงกับก็อดซิลลาไดทุกเมื่อ 

รวย! รวย! รวย! อยางเดียว
ฟาใสถอนใจเฮือกใหญ แคเห็นรอยยิ้มกวางที่มองทะลุทะลวงเขาไป 

ถึงลิ้นปนั่นก็รูแลววาคุณนายชวนชม เจาแมเงินกูชื่อดังของยานบางนา 
กำลังคิดอะไรอยู ก็...คงไมพนเรื่องเงินๆ ทองๆ และกำไรลานแปดนั่นละ 
ไมรูจะอะไรนักหนาสินา ขนาดมาเที่ยวพักผอนทั้งทียังคิดจะมาตะลุยชอป
ซ้ือของกลับไปขายอีก ไมส.ิ..ท่ีจริงตองบอกวาวัตถปุระสงคของการจัดทัวร 
กรุปเล็กๆ ขนาดสิบคนในครั้งนี้ก็เพื่อพาเพื่อนกวนแชรแมชะมอย เอย!  
แชรแมชวนชมมาหาของกลับไปขายมากกวา ไอที่บอกวาจะคืนกำไรให 
ผองเพื่อนนั้นเปนขออางทั้งเพ เค็มขนาดทะเลเรียกพี่อยางคุณนายชวนชม 
นะหรือจะยอมคืนกำไรใหใครโดยไมมีอะไรแอบแฝง ก็แคมาเปนกรุป 
มันถูกกวาบินมาคนเดียวตางหากเลา!

ผิดกับฟาใสที่มีเพียงกระเปาเดินทางขนาดยอมหนึ่งใบ และเปยีน 
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สีซีดติดตัวอีกหนึ่งใบไวใสพวกสมุดโนต ปากกา และกลองถายรูป เอาไว 
จดบันทึกและเก็บภาพสิ่งรอบตัวประสาคอลัมนิสตสาวไฟแรง...

ไฟแรงเหรอ...ขำตัวเองจริงๆ เมื่อสองเดือนกอนคงใช...แตตอนนี้ 
เธอรูสึกเหมือนไฟมอดไปหมดแลว หลังจากที่ไดเห็นภาพบาดตาพวกนั้น...
และ...ไดยินคำพูดบาดหูที่กรีดลึกลงไปในดวงใจ

‘ไมรูหรือไงวาตัวเองนาเบื่อแคไหนนะ หา! ใครทนไดก็ตายดาน 
แลว!’

หญิงสาวพยายามกลั้นหยาดน้ำใสๆ ที่พรอมจะเออลนออกมาจาก 
สองเบาตาเอาไวอยางสุดความสามารถ แลวออกแรงฮึดยกกระเปาใบยักษ
ของมารดาวางลงบนรถเข็นดังโครม

ไมได! เราจะออนแอไมได เขมแข็งเขาไวยายฟาใสเอย! อกหักแคนี้ 
มันไมตายหรอก คอหักถารักษาดีๆ ยังรอดเลย ประสาอะไรกับเร่ืองแบบน้ี 
ที่ยอมลงทุนลางานมาถึงนี่ก็เพื่อที่จะลืมคนบาๆ นั่นไมใชหรือไง!

“แลวพอไปไหนละคะแม”
หลงัเรยีกขวญัคนืมาใหตวัเองไดบางสวนแลว หญงิสาวกห็นัรหีนัขวาง 

มองหาปะปาสุดที่รักทันที รายนั้นนะไวใจไดที่ไหนกันเลา นั่นไง เอาอีกแลว 
เหมือนเดิมไมมีเปลี่ยนจริงๆ

“คุณพอ!”
ฟาใสรองเรียกบิดาเสียงเขียวเมื่อเห็นวาคนวัยหาสิบหกที่ยังดูหลอ 

เฟยวเหมือนอายุแคสี่สิบปลายๆ กำลังสงภาษามือจีบแอรโฮสเตสสาวชาว 
ญี่ปุนอยางเอาเปนเอาตายชนิดที่ไมยอมทิ้งลายขุนแผนแดนสยามสักนิด  
แถวหมูบานรูกันหมดนั่นละวานายกวินทร สามีของคุณนายชวนชมนั้น 
เจาชูขึ้นชื่อแคไหน เห็นผูหญิงสวยๆ ไมได เปนไดแจกขนมจีบเสียทุกราย 
แถมคารมเปนตอ รูปก็หลอออนกวาวัย สาวที่ไหนเจอลีลามหาละลวย 
ของพอเขาไปเปนไดเคลิ้มทุกคนสินา แมสาวญี่ปุนนั่นก็เหมือนกัน ขนาด 
คุยกันไมรูเรื่องสักคำ ยังยืนสงภาษาใบพูดกันไดเปนวรรคเปนเวร แถมยัง
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ทำทาสนอกสนใจคนมีเจาของแลวอีกตางหาก 
พอนะพอ นี่คงไปหลอกเขาวาเปนหนุมโสดช้ำรักอีกละสิทา เตือน 

ไมเคยฟงเลย...แลวเดี๋ยวก็มีเรื่องทุกที คราวกอนก็เพิ่งโดนแฟนของผูหญิง 
ที่ไปเจาะแจะสงคนมาดักรุมถึงบานยังไมรูจักเข็ดอีก โชคดีเทาใดแลวที่แม 
โทรศัพทเรียกตำรวจมาทัน ไมอยางน้ันไดไปนอนหยอดน้ำขาวตมรับปใหม 
แน 

เมื่อเห็นวาลูกสาวขี้โมโหสงสายตาพิฆาตมาให คนเปนพอก็รีบล่ำลา
แอรโฮสเตสคนงามอยางสุดแสนเสียดาย แลวเดินยิ้มเผลกลับมารวมกลุม
กับผูรวมทัวรคนอื่นๆ

“อยาทำหนาหงิกแบบนั้นสิวะไอฟา เจาชูวันละนิดจิตแจมใสนา 
นี่พอไดเบอรมาดวยนะ เกงไหมละแม”

กวินทรชูกระดาษแผนจิ๋วที่มีเบอรโทรศัพทเขียนอยูใหคุณนาย 
ชวนชมดูหนาตาเฉย ทาทางภาคภูมิใจเสียเต็มประดา คนเปนภรรยา 
ยิม้รบัหนาชืน่ตาบาน พลางยกมอืขึน้หยกิแกมสามเีบาๆ ดวยทาทางประหนึง่ 
เปนคูรักวัยหวาน

“จา เกงจา แสดงวาพอยังฮอตอยูนะเนี่ย”
ฟาใสสะบัดหนาเมินภาพหวานแหววตรงหนาอยางขัดใจ ไมเขาใจ 

มารดาเอาเสียเลย ทำไมถึงไดสนับสนุนปฏิบัติการบริหารเสนหของบิดา 
มันทุกครั้งไป มิหนำซ้ำยังไมมีออกอาการหึงหวงใหเห็นสักนิดอีกตางหาก  
หญิงสาวเคยถามวาทำไมถึงไดทนความเจาชูของบิดาได คุณนายชวนชม 
ผูมาดมั่นก็ตอบหนาตาเฉยวา 

‘เพราะแมเปนที่หนึ่ง เปนสุดยอดพธูไทยไงละยายฟา พวกนั้น 
ก็แคดอกไมริมทาง ไมจริงจังอะไรหรอก ที่สำคัญพอเขารักแมคนเดียว 
แมไวใจพอ’

นี่มันเหตุผลบาอะไรกัน! ชีวิตคูตองซื่อสัตยและมั่นคงตอกันสิ  
ไมใชไปเที่ยวเจาชูตอหนาตอตาแบบนี้! ไมใชทำแบบที่พี่อิฐทำกับฟาใส 
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เขาใจไหมพอ!
เจาของรางบางเดินปงๆ ลากรถเข็นบรรทุกสัมภาระเลี่ยงหนีไป 

ทางอื่น กวินทรกับชวนชมมองตามลูกสาวคนเดียวไปดวยความเปนหวง  
รูดีวาอาการขี้หงุดหงิดแบบผูหญิงวัยทองของฟาใสตลอดระยะเวลา 
สองเดือนที่ผานมานี้เปนอาการขั้นหนักของคนอกหักรักคุดนั่นเอง คิดแลว 
ก็อยากจะตั๊นหนาไอแฟนหนุมงี่เงาของลูกสาวนักเชียว รักกันมาตั้งนาน  
จูๆ  ก็ไปทำสาวทองเสียน่ี ทำเอาฟาใสเสียอกเสียใจ รองหมรองไหแทบเสียผู 
เสียคน แลวยังมีหนามาตามงอขอคืนดีอีก วุนวายจนฟาใสตองขอลางาน 
แบบไมมีกำหนดแลวหนีมาญี่ปุนนี่ละ ชีวิตถึงไดสงบกับเขาบาง หวังแตวา...
หลังจากนี้จะมีเรื่องดีๆ เกิดขึ้นกับลูกสาวคนสวยของพวกเขาบางก็แลวกัน

แตดูเหมือนวาทริปทัวรญี่ปุนครั้งนี้จะยิ่งตอกย้ำใหหัวใจของฟาใส 
เจ็บปวดมากขึ้นเปนทวีคูณ ภาพของเหลาคูรักหวานแหววที่ตระกองกอด 
กันทามกลางอากาศอันแสนหนาวเหน็บของเดือนธันวาคมนั้นทำใหภาพ 
ความทรงจำระหวางเธอกับคุณหมออิฐรูปหลอที่คบกันมาตั้งแตสมัยเรียน 
มหาวิทยาลัยไหลยอนกลับเขามาในสมอง ราวกับมีใครตั้งเครื่องเลนดีวีดี 
ใหรีเพลยภาพซ้ำๆ อยูอยางนั้น 

ไมมี...ทั้งมือหนาอบอุนท่ีเคยเกาะกุมมือเธอเอาไว ทั้งไหลกวางที่ 
เธอเคยซบตอนดูหนัง และ...รอยยิ้มนุมนวลที่ทำใหหัวใจสั่นไหว...ไมมี 
อีกแลว...

บาจริง! ฟาใสเอย...จนปานนี้แลวยังจะไปคิดถึงไอผูชายเฮงซวย 
คนนั้นอีก โง! โง! โงชะมัด!

หญิงสาวโขกหนาผากเขากับกระจกรถทัวรดังโปกๆ ดวยอาการ 
คลายคนผีเขาจนคุณนายชวนชมและกวินทรผวา เจาแมเงินกูผูแสนจะ 
เปรี้ยวจี๊ดรีบผุดลุกขึ้นยืนดวยมาดประหนึ่งตำรวจจราจรตามสี่แยก 
แลวตะเบ็งเสียงแหลมลั่นรถ

“โชะโตะมาเตะ โชเฟอรซัง! สตอป! สตอป!”

ตัวอย่าง
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เอี๊ยด!
โชเฟอรชาวอาทิตยอุทัยเบรกรถเสียงดังสนั่นจนคนในรถโดยสาร 

ทุกคนเกือบลมคว่ำหนาคะมำตกเกาอี้กันเปนแถว ฟาใสเองถึงกับไหลลงไป
นั่งกนจ้ำเบาอยูกับพื้น ดวงตากลมโตจับจองไปที่รางเล็กที่ยังยืนมั่นคงอยู 
บนสองขาของตนเองอยางงุนงง หญิงวัยหาสิบหาผูคลั่งไคลของใชลาย 
คิตตี้เปนชีวิตจิตใจเดินอาดๆ ไปที่หนารถโดยไมสนใจพี่พล ไกดหนุมราง 
กลมบอกเหมือนกอนไขมันเดินได ที่นิ่งอึ้งอาปากหวอรอฝูงแมลงวันเขาไป 
วางไข มือปอมถือไมโครโฟนคาง ดูเหมือนจะลืมไปแลววากำลังพูดอะไร 
คางไว

“นี่! ขับรถใหมันนุมนวลหนอยสิ ฟาใส มายดอเตอรนะเขากำลัง 
เครียด ยู โนว โบรกเคนฮารตนะ อันเดอรสแตนด” 

คณุนายชวนชมไมพดูเปลา ยังทำทาเตนวาดมือเปนรปูหัวใจประหน่ึง 
วาบี้ เดอะสตาร มาเองใหทุกคนชมอยางไมอาย คนขับรถวัยดึกสงสายตา 
สงสารเวทนามาใหฟาใสที่กมหนางุดไมกลาสบตาใคร หญิงสาวคอยๆ ปน 
กลับขึ้นไปนั่งบนเบาะอยางทุลักทุเล

อยากจะหายตัวไปเสียเดี๋ยวนี้จริงๆ แมนะแม จะประกาศใหเขารูกัน
ทั้งเกาะญี่ปุนหรือยังไงกันเนี่ย!

การหลบลี้มาเลียแผลใจครั้งนี้ของฟาใสดูจะเปนการตัดสินใจ 
ที่ผิดพลาดอยางใหญหลวง เมื่อมีโทรโขงปากเอกประจำกรุงเทพมหานคร 
อยางคณุนายชวนชมอยูดวย คณุแมชางจอผูถือคติวาในโลกน้ีไมมีความลับ 
ไดประกาศใหลกูทวัรรบัรูทัว่กนัวาฟาใสกำลงัอยูในชวงของการรกัษาแผลใจ 
หลงัการอกหกัขัน้รุนแรง ทำเอาอาซิม้อามาทัง้หลายพากนัออกอาการเปนหวง 
เปนใย ซือ้ขนมนมเนยมาปลอบใจกนัยกใหญ นีย่งัไมทนัไรพีพ่ลกบัอาคติะซงั 
คนขับรถวัยคราวปูก็รูลึกรูดีเร่ืองสวนตัวของเธอไปจนเกือบจะหมดอยูแลว  
วันเดินทางกลับสงสัยไดรูวาโคตรเหงาบรรพบุรุษของเธอมีไฝที่หลังกี่เม็ด 
กันถวนหนาแนๆ สวนพอนะหรือก็ไดแตคอยเปนลูกคูเห็นดีเห็นงามไป 
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กบัแมเสยีทุกอยาง มนันาโมโหนกัเชยีว! รูอยางนีน้อนเกบ็ตวัอยูทีบ่านยงัสงบ 
เสียกวา!

“และนี่นะครับก็คือศาลเจาเมจิที่แสนศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวญี่ปุนจะมา 
สักการะขอพรกันในเวลาเที่ยงคืนของวันที่ ๓๑ ธันวาคม หรือชวงที่ยางเขา 
ปใหมนั่นเอง ซึ่งคนจะแนนมากเปนปลากระปองเดินไมไดเลยนะฮะ กรุป 
เรามีผูสูงอายุอยูหลายทาน ผมก็เลยพามาชมเสียวันนี้ดีกวา เราคงมาเบียด 
กับคนญี่ปุนในวันจริงไมไหวแน”

ไกดรางกลมพูด พลางพาลูกทัวรทั้งสิบชีวิตเดินผานถนนกรวด 
สายเล็กๆ ที่มีตนไมขนาดใหญมหึมาขึ้นเรียงรายอยูโดยรอบ โดยไมสนใจ 
เสียงลูกทัวรบางสวนรองโวยวายเมื่อไดยินคำวา ‘แก’ บรรยากาศรมรื่น 
เปนธรรมชาตินี้เองที่ทำใหอากาศยามเชาอันเย็นยะเยือกอยูแลวดูจะทว ี
ความหนาวเหน็บขึ้นหลายเทา ฟาใสควักกลองดิจิทัลตัวเล็กขึ้นเก็บภาพ 
บรรยากาศรอบตวัอยางมคีวามสขุ ทัง้ตนไมเขยีวขจ ีทัง้เสยีงนกรองรอบตวั 
ไมนาเชื่อวาวัดหลวงที่แสนสงางามนี้จะตั้งอยูใจกลางกรุงโตเกียวที่แสน 
วุนวาย แถมยงัหางจากยานวยัรุนอยางฮาราจกูไุปไมถงึหนึง่กโิลเมตรดวยซำ้ 
ไป แตเสียงสับสนอลหมานของสังคมเมืองกลับสงมาไมถึงบริเวณอาราม 
สักนิด มีเพียงเสียงฝเทาและลมหายใจของเธอเทานั้นที่ไดยินชัดเจนอยูใน
ความเงียบงัน 

หญิงสาวกมลงเก็บใบโมมิจิที่มองดูแลวคลายๆ กับใบเมเปลยอสวน 
สอดไวในสมุดบันทึกชาๆ อยางที่ชอบทำเปนประจำ หัวใจไพลนึกไปถึง 
ใบหนาขาวใสของชายหนุมอีกคนที่มักจะระบายดวยรอยยิ้มทุกครั้งที่เห็น 
เธอเก็บใบไมรูปรางแปลกๆ สอดไวในสมุดหรือหนังสืออานเลน 

‘เอาอีกแลวนองฟา เดี๋ยวก็ลืมจนมันเนาคาสมุดอีกหรอก แลวก็ 
งอแงบอกวาพี่อิฐไมเตือนทุกที’

ฟาใสเมมริมฝปากแนนจนเปนเสนตรง พยายามสลัดเสียงนุมนวล 
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ออนโยนของเขาออกไปจากความทรงจำ เลิกคิดเสียทีเถอะ พี่อิฐที่แสนดี 
คนนั้นตายจากหัวใจของเธอตั้งแตวินาทีที่เธอเดินจากเขามาแลว วินาทีที่ 
เธอรูวาเขากำลังจะมีลูกกับใครอีกคนอยางไรเลา!

“ยายฟา อยามัวแตยืนซึมเปนนางเอกมิวสิกวิดีโอสิ มาถายรูป 
ใหพอกับแมหนอยเร็ว”

คุณนายชวนชมในเสื้อโคตสีชมพูหวานแหววตะโกนเรียกลูกสาว  
กอนจะรีบโพสทาสวีตกอดกับกวินทรกลมดิก ไมอายผีญี่ปุนจูออนสักนิด  
ฟาใสถอนใจอยางเหน่ือยหนายเซ็งโลก แตก็ยอมทำตามอยางวางาย รอยย้ิม 
จางๆ ผุดพรายที่ริมฝปากอิ่มเมื่อเห็นสีหนาและแววตาเปยมสุขของบิดา 
และมารดา ทาทางกระชุมกระชวยดี๊ดาราวกับมาฮันนีมูนรอบสองของ 
กวินทรนั้น มองปราดเดียวก็รูในทันทีวาเขารักภรรยาเพียงใด 

เพียงแต...ฟาใสไมเขาใจเอาเสียเลยวาทำไมบิดาถึงตองออกลาย 
เจาชูชนิดที่แคซาโนวาแทบกราบเรียกพี่แบบนั้น ในเมื่อสีหนาแววตาบงชัด 
ถึงความรักปานจะกลืนที่มีตอคุณนายชวนชม หรือวาความเจาชูเปนสิ่งที่ 
อยูในดีเอ็นเอของผูชายทุกคนกันหนอ

“และตรงนีน้ะครบักค็อืประตทูางเขาศาลเจา จะเหน็วามกีารสานหญา 
คลมุบันไดทางข้ึนเอาไวนะครับ มันเปนหญาชนิดเดยีวกับท่ีใชทำสายสิญจน 
ศักดิ์สิทธิ์พันรอบตนไม นี่ถือวาเปนทางเดินสำหรับเทพ เวลาทำพิธีก็เทากับ 
กำลังอัญเชิญเทพใหมารวมอำนวยพรใหผูที่มาสักการะนะครับ”

พี่พลอธิบายเจื้อยแจวดวยทาทางคลองแคลวผิดกับรางขนาด 
จมัโบของตวัเองยิง่นกั เขาเดนินำคณะทวัรมาจนถงึลานหนิหนาแทนสกัการะ 
ของนิกายชินโต ดานหนาทางขึ้นกั้นไวดวยไมกระดานสีขาวขนาดใหญ  
พ้ืนดานหลังมีการปผูาสีขาวยาวไลไปจนถึงดานบนบันไดใตกลองรับบริจาค 
ที่ทำจากไมเนื้อหนาสีเขม

“อาว กั้นแบบนี้ก็อดเขาไปไหวขางในนะสิ”
ลูกทัวรคนหนึ่งเอยขึ้น ไกดผูแสนรอบรูยิ้มจนตาหยีผลุบหายเขาไป 
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ในไขมันบริเวณแกม กอนจะตอบอยางนุมนวลและชัดเจนเชนทุกครั้ง
“ออ นั่นเอาไวเผื่อเวลาคนมาสักการะชวงปใหมครับ เพราะคนจะ 

หลั่งไหลมาแบบทะลักทะลนจนศาลเจาแทบพังเลยละครับ คิดดูสิครับวา 
คนเปนแสนกรูเขามาในที่แคบจะวุนวายแคไหน ถาปลอยใหเขาไปที่แทน 
บูชามีหวังไดพังหมดแน เขาก็เลยตองกั้นเอาไว ใหเราโยนเหรียญบริจาค 
ไดตรงนี้เทานั้น ทุกทานหยิบเหรียญหาเยนขึ้นมานะฮะ อันที่มีรูตรงกลาง 
นั่นละครับ คนญี่ปุนนิยมทำบุญดวยเหรียญหาเยนเพราะเสียงเรียกมันไป 
พองกับคำวาความสุขความสำเร็จ พอโยนเหรียญเสร็จก็ใหปรบมือสองท ี
ดวยนะครบั ตามความเชือ่ของญีปุ่นโบราณ เทพเจาทีน่พิพานจะอยูในสภาพ 
หลับใหล เราตองปรบมือเรียกเพื่อเปนการบอกทานวาเรามาทำบุญแลว”

ลูกทัวรทุกคนพยักหนาหงึกๆ เปนเชิงรับรู ในขณะที่ฟาใสจดโนต 
สิ่งที่ไกดพูดยิกๆ ถึงจะลางานมาพักผอนก็เถอะ แตนิสัยชอบจดทุกอยาง 
ลงสมุดเพื่อเปนขอมูลในการทำงานนั้นแกยากเสียแลว ทุกอยางรอบตัว 
มักจะเปนเรื่องนาสนใจนาจดไปเสียหมด นิสัยที่พี่อิฐชอบบนวาชาง 
นารำคาญ...

“หนูฟา ปาอธิษฐานขอแฟนใหหนูดวยนะลูก”
อามาหนาตาใจดียกมือขึ้นลูบพวงแกมใสของหญิงสาวดวยความ 

เอ็นดู
“หา? คะ? ออ ขอบคุณคะ”
ฟาใสยิ้มแหยๆ ไมรูจะพูดอะไรมากไปกวานั้น
“อุย ปาก็ขอใหเหมือนกัน เผื่อวากลับไปเมืองไทยจะไดเจอคน 

หลอๆ รวยๆ ไงจะ”
ลูกทัวรแชรแมชวนชมอีกคนพูดขึ้น หญิงสาวรูสึกอายจนอยากจะ 

มดุหายเขาไปอยูในกลองบรจิาคเงนิใหมนัรูแลวรูรอด รอยยิม้ทีแ่หยอยูแลว 
ยิ่งแหยเขาไปใหญ

“พอกับแมก็ขอใหหนูเหมือนกันนะหนูฟา”
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คุณนายชวนชมยิ้มแฉงแลวควงแขนกวินทรเดินไปหามุมถายรูป 
สวยๆ พี่พลไกดหนุมผูรอบรูควักเหรียญหาเยนสงใหฟาใส หญิงสาว 
กะพริบแพขนตาถี่ๆ มองเหรียญสีทองอรามในมืออวบอูมตรงหนาอยาง 
งุนงง 

“เอาเลยฮะ ผมใหแลก ที่นี่ศักดิ์สิทธิ์นะครับคุณฟาใส ผมขอพร 
ใหไดแตงงานกับแฟนยังไดเลย คุณฟาใสอธิษฐานเรื่องรักแทไดเลยครับ 
รับรองวาไดผลชัวร”

สาวนอยตาโตพูดไมออก รูสึกเหมือนมีอะไรมาจุกที่คอหอย แมจะ 
พยายามฉกียิม้หวานรบัความปรารถนาดขีองพีพ่ลไกดหุนอวบเกนิมาตรฐาน 
อยูหลายครั้ง แตมองอยางไรก็เหมือนกำลังเขนเขี้ยวเคี้ยวฟนเตรียมพรอม 
จะงับคอคนพดูมากกวา มือบางควาเหรียญหาเยนมาถือไวแนน รูสึกสมเพช
ตัวเองเต็มทนที่กลายเปนหญิงสาวช้ำรักนาเวทนาในสายตาคนอื่นแบบนี้

ทั้งหมดนี้เปนเพราะอีตาพี่อิฐบานั่นคนเดียว! ทั้งความเจ็บปวดปาน 
จะขาดใจตายและความอับอายเกินจะรับนี่ เปนเพราะเขาคนเดียว!

หญิงสาวกำหมัดแนนจนเหรียญที่อยูตรงกลางฝามือกดแนนแนบ 
ไปกบัเนือ้นุมจนเจบ็แปลบ เธอกดัฟนกรอดกอนจะโยนเหรยีญเจาปญหานัน่ 
ไปขางหนาสุดแรงเกิด เสียงปรบมือปาบๆ สองครั้งดึงดูดสายตาทุกคูให 
จับจองมาที่คนหนามุยบอกบุญไมรับกันเปนตาเดียว แตเจาตัวไมสะทก- 
สะทานสักนิด แถมยังพนมมือทวมหัว หลับตาป ปากก็ขมุบขมิบอธิษฐาน 
ดวยทาทางเอาจริงเอาจังเสียจนพี่พลตองถอยกรูดไปยืนอีกมุม ก็ดูแลว 
เหมือนฟาใสเตรียมขอพรจะไปขึ้นชกบนเวทีมวยเสียมากกวา

เอาวะ! ไหนๆ ก็ไหนแลว ขอพรประชดชีวิตมันเสียเลย เจาประคูน 
...ชวยสงรักแทมาใหลูกชางทีเทอ...ไมสิ ตองขอผูชายดีๆ ที่จะรักแตลูก 
คนเดียวมาใหหนอย ไมเอาคนเลวๆ แบบอีตาพี่อิฐอีกแลวนะเจาคะ!

ตัวอย่าง
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เกือบเที่ยงคืนแลวแตฟาใสยังไมรูสึกงวงสักนิด ในขณะที่ลูกทัวร 
คนอื่นๆ ผล็อยหลับกันไปตั้งแตสี่ทุมกวาแลว พอเขาที่พักที่โรงแรม 
ซันไชน ซิตี พรินซ ยานอิเคะบุคุโระ ทุกคนก็พากันแยกยายไปพักผอน 
เตรียมเก็บแรงไวชอปปงวันรุงขึ้นทันที ปลอยใหสาวนอยรางเล็กเดินฝา 
ลมหนาวออกไปซื้ออาหารรอบดึกที่หางเซยูฝงตรงขามโรงแรมเพียงลำพัง  
ถาเมืองไทยมีหางที่เปดตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงแบบนี้บางคงดีไมนอย คนขี้เหงา 
ที่กลางคืนไมคอยยอมหลับยอมนอนแบบเธอจะไดมีที่ฝากกระเพาะที่ 
คอยแตจะรองหาของกินทั้งวี่ทั้งวันกับเขาบาง 

จริงอยูวารานมินิมารตยี่สิบสี่ชั่วโมงบานเราก็มีทุกสิ่งใหเลือกสรร 
เหมือนกัน แตคงไมมากมายนารับประทานไปหมดเหมือนท่ีหางเซยน่ีูหรอก  
ทั้งผลไมเอย อาหารสดเอย แลวไหนจะขนมขบเคี้ยวญี่ปุนแพ็กเกจสวยๆ 
พวกนั้นอีกเลา แคเห็นกลองก็อยากจะซื้อกลับไปลองรับประทานมันเสีย 
ทุกยี่หอเลยเชียวละ สาวนอยรางบางมองกลองขนมนานาชนิดในตะกรา 
ชอปปงของตัวเองแลวถอนใจ กินขนาดนี้ก็แลวทำไมยังผอมแหงแบบนี้ 
อยูอีกนอเรา โดยเฉพาะอก...จะทำอยางไรก็ยังดูราบเรียบแยกขางหนากับ 
ขางหลังไมออกสักที เมื่อกอนพี่อิฐก็ลอเธออยูบอยๆ...

เอาอีกแลว...คิดถึงเขาอีกแลว ทำไมถึงไมรูจักเข็ดเสียทีนะฟาใส!
หญิงสาวโขกหนาผากกับชั้นวางของสองสามครั้งอยางแสนหงุดหงิด 

ประสาคนโลกสวนตัวสูง โดยลืมนึกไปวารอบกายมีผูคนมาจับจายซื้อของ 
ยามดึกอยูดวย แมจะบางตาไมคับคั่งเทาตอนกลางวัน แตมากพอจะสราง 
กลุมญี่ปุนมุงกลุมใหญใหรุมมองดูอาการแปลกๆ เหมือนเจาเขาของเธอ 
กันเปนตาเดียว ฟาใสชะงักเมื่อหันไปเห็นวาคนรอบตัวแสดงทีทาหวาดกลัว 
เธออยูไมนอย หญิงสาวจึงไดแตคอมศีรษะเปนเชิงขอโทษขอโพย

อยากจะเอาหัวโขกเตาหูญี่ปุนตายเสียใหรูแลวรูรอด เวลาอยูใน 
ภวังคทีไรชอบทำอะไรเพี้ยนๆ แบบนี้ทุกทีสินา 

ฝูงญี่ปุนมุงพากันสายหนาและสลายตัวอยางรวดเร็วราวกับไมมี 

ตัวอย่าง
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อะไรเกิดขึ้น จะเวนก็แตรางสูงสงาที่ยืนอยูตรงมุมชั้นวางอาหารกระปอง 
ที่ยังคงหยุดมองฟาใสดวยดวงตาคมกริบอยางสนอกสนใจ จะเรียกวา 
จองแบบไมรักษามารยาทก็คงไมผิดนัก แถมเมื่อฟาใสตวัดดวงตากลมโต 
ไปทางคนไรมารยาทอยางขุนเคือง แทนที่ชายหนุมหนาคมจะหลบตา เขา 
กลับประสานสายตากับหญิงสาวอยางทาทาย 

เพียงแคไดสบตาคูนั้น...ฟาใสก็รูสึกราวกับรางชาวาบไรเรี่ยวแรง 
ขึ้นมาเฉยๆ ประหนึ่ง...ถูกมนตรสะกดของดวงตาสีนิลตรึงรางเอาไวกับที่ 
หวัใจดวงนอยๆ เตนรวัเรว็ดงักลองศกึ ยิง่มองลกึลงไปในดวงตาคูนัน้เทาใด
ก็ยิ่งรูสึกเหมือนกำลังจมดิ่งลงไปในหวงน้ำลึกที่ไมอาจหยั่งถึงมากขึ้นทุกที

ตุบ! 
ฟาใสสะดุงสุดตัวเมื่อกลองซีเรียลทางดานหลังตกจากชั้นวางสินคา 

มากระแทกศีรษะเบาๆ ดึงรั้งสติที่เกือบจะหลุดลอยไปกับมนตรสะกด 
ของดวงตาคมกรบิคูนัน้ใหกลบัมาสถติในรางตามเดมิ ใบหนารรูีปไขรอนผาว  
หญิงสาวรีบกมลงเก็บกลองซีเรียลขึ้นวางบนชั้น แลวรีบจ้ำอาวเดินหนีไป 
ทางอื่นใหเร็วที่สุดเทาที่จะทำได

นาอายจริงๆ ไปจองตาเคลิบเคลิ้มกับคนแปลกหนาไดยังไงกัน เขา 
...เขาจะหาวาเราบาหรือเปลาก็ไมรู

แกมใสซับสีเลือดจนแดงก่ำไปถึงใบห ูเมื่อนึกถึงแววตาทรงพลังของ 
ชายหนุมรูปงาม...ใช...เขารูปหลอจริงๆ นั่นละ แมจะเห็นเพียงแวบเดียว 
ก็เถอะ ก็แหม...เขาโดดเดนสะดุดตาออกปานนั้น รูปรางสูงใหญสงางาม  
ใบหนาคมคายที่ลอมกรอบดวยเสนผมสีดำสนิทยาวระบานั้นประดับดวย 
เครื่องหนาทรงเสนหชวนมอง เพียงแต...สายตาที่เขามองเธอนั้น...จะวา 
อยางไรดีละ...ชางดูหงอยเหงาเสียจนเธอพลอยรูสึกหดหูไปดวยอยาง 
ประหลาด

มอืบางเอือ้มไปหยบิบะหมีก่ึง่สำเรจ็รูปรสไกเทรยิากใิสตะกราทีเ่กอืบ
จะลนอยูแลวดวยความรูสึกแปลกๆ ที่ยากจะบรรยายออกมาเปนคำพูดได 

ตัวอย่าง
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พลันสายตาเจากรรมก็มองทะลุชั้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไปพบกับดวงตา 
คมกริบคูเดิมอีกดานหนึ่งของชั้นวางสินคา

เขาเดินตามเธอมาอยางนั้นหรือ! แลว...จะตามมาทำไมกัน
หัวใจกระตุกวูบเมื่อนึกไดวาตนเองอยูตางแดน มิหนำซ้ำยังออกมา 

เดินทอมๆ กลางดึกเพียงลำพังอีกตางหาก ถาเกิดอะไรขึ้นมาใครจะชวย 
เธอกันเลา ภาษาญ่ีปุนโมะๆ โตะๆ ก็พดูไมไดสักคำ แลวจะสงภาษาขอความ 
ชวยเหลือยังไงละเนี่ย!

ฟาใสพยายามไมมองไปทางชายหนุมรางสงูท่ีเร่ิมเดินตามเธอเหมือน 
เปนพวกโรคจิต แลวรีบพุงไปชำระเงินอยางรวดเร็ว มือบางควักเงินวาง 
ใสถาดโดยไมสนใจจะรับเงินทอนสักนิด เธอหยิบของที่ซื้อใสถุงลวกๆ  
ไมรูดวยซ้ำวาไดรับสินคาครบหรือไม รูเพียงตองรีบเผนออกไปจากที่นี ่
ใหเร็วที่สุด 

พระเจาขา...ที่ลูกชางภาวนาขอผูชายไปเมื่อกลางวันนะขอยกเลิก 
นะคะ ลูกแคประชดชีวิตเฉยๆ ไมตองสงมาใหจริงๆ ก็ได เชื่อแลววา 
ศักดิ์สิทธิ์จริงๆ ลูกขอขึ้นคานดีกวาถูกฆาหั่นศพนะเจาคะ!

เทาเล็กในรองเทาบูตหนังสีเขมสาวยาวๆ ฝาลมหนาวยะเยือกยาม 
ราตรีดวยความเร็วประหนึ่ง เรวดี ศรีทาว เพื่อใหไปถึงที่พักที่อยูฝง 
ตรงขามใหเร็วที่สุดเทาที่สองขาจะอำนวย ฟาใสหันซายหันขวาอยางละลา- 
ละลัง แมผูชายหนาคมคนนั้นจะไมไดเดินตามมาอยางที่กลัวนักหนา  
แตก็ยังไวใจไมไดอยูดี ทางเขาโรงแรมที่ใกลที่สุดปดตั้งแตหาทุมแลว เธอ 
จึงตองเดินออมไปเขาอีกทาง ถึงแสงจากเสาไฟขางทางจะสวางจา แตไมได 
ทำใหรูสึกอุนใจแมแตนอย ไหนบอกวามาเที่ยวญี่ปุนคอนขางปลอดภัยไง  
เพราะมีกลองรักษาความปลอดภัยติดอยูแทบจะทุกจุด อัตราการ 
กออาชญากรรมก็ต่ำ แลวนี่มันอะไร วันแรกฟาใสก็เจอดีเสียแลว จะดวงจู
ตั้งแตปนี้ยันปหนาเลยหรือยังไงกันยะ!

ฟาใสชะงักฝเทาเมื่อเห็นรางสูงของหนุมโรคจิตในเสื้อโคตสีดำเนื้อดี
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ยืนอยูไมหางจากประตูทางเขาโรงแรมนัก หญิงสาวถอยหลังโดยอัตโนมัติ  
แตชากวาชายหนุมตาคมที่กาวขายาวๆ ไมกี่กาวก็เขาประชิดตัวเธอเสียแลว  
มือหนาในถุงมือหนังสีเดียวกับเสื้อโคตบีบตนแขนเล็กแนน สวนอีกมือหนึ่ง
กดวัตถุสีดำมะเมื่อมเขาที่สีขางของเธอ

ปน!
เสียงรองขอความชวยเหลือที่ตั้งใจจะเปลงออกมาในตอนแรกมวน 

หายลงคอไปจุกอยูแถวๆ ลิ้นป ดวงตากลมโตสั่นระริก ความกลัวแลนวาบ 
เขาจบัขัว้หวัใจจนมอืไมออนปลอยถงุขนมหลนลงพืน้ กระปองนำ้อดัลมกลิง้ 
หลนุๆ ออกมากองอยูบนทางเทา เมือ่มองในระยะใกล ชายหนุมตรงหนาเธอ 
มรีปูรางสงูใหญเสยีจนเรยีกไดวาไซซใกลเคยีงกบัฝรัง่ ทำเอาสาวนอยทีส่งูแค  
๑๖๕ เซนติเมตรอยางฟาใสดูตัวเล็กจิ๋วไปถนัดใจ ดวงหนาคมที่โนมลงต่ำ 
และอยูหางใบหนาของเธอไมถึงคืบเรียบเฉยไมแสดงความรูสึกใดๆ แต 
ดวงตาคมกริบคูนั้นกลับทำใหหญิงสาวสั่นสะทานดวยความหวาดกลัว 
เหลือคณา

“M...money is in my purse...t...take it.”
(งะ...เงินอยูในกระเปา อะ...เอาไปสิ)
มือเล็กยื่นกระเปาสตางคลายกระตายสงใหคนตรงหนาอยางกลาๆ  

กลัวๆ ภาวนาใหเขารับเงินแลวรีบไปใหพนๆ เสียที แตชายหนุมรางสูง 
กลับกดปากกระบอกปนกับสีขางเธอแนนขึ้นจนหญิงสาวรูสึกเจ็บแปลบ  
ริมฝปากอิ่มสั่นระริก 

ตายแน ไอฟา! พอแกวแมแกวชวยลูกดวย ถารอดไปไดฟาใส 
จะเลิกปากจัด จะทำบุญทำทานเจ็ดวัดเจ็ดวาเลยเอา!

“I don’t want your money.”
(ผมไมอยากไดเงินของคุณ)
เจาของเสียงทุมต่ำตอบกลับดวยสำเนียงภาษาอังกฤษสมบูรณแบบ  

ไมตางจากเจาของภาษาแมแตนอย เขาเคลื่อนริมฝปากหยักหนามาใกล 
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รมิหบูางแลวกระซบิเสยีงแผว ดวงตายาวรตีวดัมองพนกังานเฝาประตทูีย่นื 
มองดูคนทั้งคูอยางสนอกสนใจอยูเปนระยะๆ

“Do you stay at this Sunshine City Prince Hotel?”
(คุณพักที่โรงแรมซันไชน ซิตี พรินซ นี่หรือเปลา)
ดวงหนารีรูปไขพยักหงึกๆ แทนคำตอบ ชายหนุมนิ่งไปครูหนึ่ง 

ราวกับครุนคิดอะไรบางอยาง
“Pick up your bags.”
(เก็บถุงของขึ้นมา)
เขากระซิบสั่งเสียงเฉียบ ฟาใสกะพริบตาถี่ๆ อยางงุนงง
“W...what?”
(อะ...อะไรนะ)
“I said pick them up!”
(บอกใหเก็บขึ้นมาไง!)
เขาสั่งซ้ำ เสียงเขมขึ้น นิ้วโปงหนางางนกปนดังกริ๊ก เสียงแผวเบา 

แตฟงแลวบาดเขาไปถึงขั้วหัวใจ ฟาใสผลุบนั่งลงหยิบสัมภาระโดยไมตอง 
รอใหโจรใจโหดพูดอีกครั้ง แลวกระเดงตัวขึ้นยืนตัวสั่น รูสึกเหมือนเลือด 
ในกายเย็นเฉียบแทบแตะจุดเยือกแข็ง รางสูงรั้งคนตัวบางเขาชิดกายแกรง 
มือหนาสอดอาวุธทมิฬไวในกระเปาเสื้อโคตแลวบังคับใหเธอออกเดิน

“Please let me go. If...if you want any money...or  
my watch... just take it and...and let me go.”

(ปลอยฉันเถอะ ถา...ถาคุณอยากไดเงินหรือนาิกา ก็เอาไปเลยสิ 
แลว...แลวปลอยฉันไป)

ฟาใสรวบรวมความกลาพูดออกมาอยางตะกุกตะกัก เธอหลับตาป 
แลวยื่นแขนชูนาิกาเบบี้จีช็อคสีขาวที่ไมมีราคาคางวดอะไรใหเขาดู ถึงจะ 
ไมใชโรเล็กซก็เถอะ แตก็แพงที่สุดเทาที่เงินเดือนคอลัมนิสตตอกตอย 
แบบเธอจะซื้อไดแลว 

ตัวอย่าง
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ชายหนุมถอนใจเบาๆ ควาขอมือบางเดินตรงดิ่งไปยังประตูโรงแรม  
พนักงานเปดประตูมองสองหนุมสาวยิ้มๆ อยางมีเลศนัย หญิงสาว 
หนารอนฉาเมื่อคิดวาพนักงานคนนั้นอาจกำลังคิดอกุศลเรื่องเธอกับอีตา 
ยักษโหดนี่อยู ขาไปนะไปคนเดียว แตขากลับดันควงผูชายกลับเขาโรงแรม
แบบนี้ก็นาอยูหรอก

ไมใชนะ ดูดีๆ สิ ฉันถูกปนจี้ตางหาก
“Don’t even think about it or I’ll blow your brain off!”
(อยาแมแตจะคิดเชียว ไมอยางนั้นผมระเบิดสมองคุณกระจุยแน!)
หนุมหนาคมขูคำรามเสียงต่ำทั้งรอยยิ้มเมื่อรางในอาณัติขืนตัวนิ่ง 

พรอมสงสายตาเวาวอนขอความชวยเหลือจากคนรอบขาง หญิงสาว 
เหลอืบตาขึน้มองคนตวัโตอยางหวัน่ๆ แมเขาจะสงยิม้หวานโชวฟนขาวสะอาด  
แตสีหนาและแววตากลับเยือกเย็นชวนขนลุกราวกับสวมหนากากหยกอยู  
ฟาใสเมมริมฝปากจนเปนเสนตรง พยายามกลั้นน้ำใสๆ ที่มาปริ่มอยูรอบ 
ขอบตาจนรอนผาว มือหนาดันรางบางเขาไปในลิฟตแลวหันมามองราง 
ที่สั่นเทาดวยสายตาเรียบเฉย มือซายยังคงกำอาวุธในกระเปาเสื้อโคตนิ่ง 
เพื่อไมใหกลองวงจรปดในลิฟตจับพิรุธระหวางเขากับเธอได

“Which foloor?”
(ชั้นไหน)
“7th foloor.” 
(ชั้น ๗) 
หญิงสาวตอบดวยเสียงเบาหวิว ไมเขาใจจริงๆ วาไอยักษวัดแจงนี่ 

จะเอาอะไรจากเธอ ใหเงินก็ไมเอา ของมีคาอะไรก็ไมอยากได เธอตวัด 
ดวงตากลมโตมองเขาอยางขุนเคือง

“What do you want?” 
(คุณตองการอะไรกันแน)
นิ้วใหญจิ้มที่เลขเจ็ดบนแผงลิฟต สีหนาที่ฟาใสเห็นวาเรียบเฉยมา 

ตัวอย่าง
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เกือบจะตลอดเวลาเริ่มแสดงอาการเจ็บปวดแปลกๆ ริมฝปากหยักหนา 
สีสดที่ลอมกรอบดวยไรหนวดสีเขียวจางๆ นั้นดูเผือดสีและสั่นนอยๆ 

“I need a place to stay...”
(ผมตองการที่พัก...)
เขาพูดโดยไมหันมามองคนถาม ฟาใสกะพริบตาปริบๆ นี่...นี่เธอ 

หูฝาดไปหรือเปลา
“I’ll stay with you...tonight.”
(คืนนี้...ผมจะพักกับคุณ)
หา!
มือใหญกำขอมือบางแนนแลวรั้งรางเล็กเขามาแนบกับแผนอก  

จมูกโดงคมคลอเคลียอยูขางๆ พวงแกมใส เขากระซิบเสียงแผว
“I’ll stay with you.”
(ผมจะพักกับคุณ)
จะบาเหรอ!
ตัวอย่าง



ฟาใสรูสึกราวกับโลกหยุดหมุนเมื่อรางหนาดันประตูหอง ๗๐๘ 
ปดลงอยางเงียบเชียบ เขาโยนกุญแจหองลงบนเตียงแลวหยิบปนออกมา 
จอสาวนอยที่เนื้อตัวสั่นเทาดวยความหวาดกลัว มือแกรงควาขอมือบาง 
เอาไวแนนกอนจะเตะประตูหองน้ำใหเปดออก เมื่อเห็นวาไมมีใครเขาก็เดิน 
ดิ่งไปเปดตูเสื้อผาดูวามีใครหลบซอนอยูหรือไม ดวงตาคมกริบกวาด 
สำรวจไปรอบตัวอยางระแวดระวัง ทาทางระวังตัวแจของเขานั้นเหมือน 
คนที่กำลังหลบหนีอะไรมาสักอยาง

หรือวาเขาจะเปนนักโทษแหกคุกที่หนีการจับกุมของตำรวจ!
“Hey, give me your passport.”
(นี่คุณ สงพาสปอรตของคุณมาใหผม)
เสียงทุมออกคำสั่งเรียบๆ แตดวงตาทอประกายนากลัวเสียจน 

ฟาใสไมกลาขัดคำสั่งเขา คำสั่งของคนที่ถือปนนะใครจะไปกลาหือละยะ! 
คอลัมนิสตสาวคอยๆ เปดกระเปาสะพายหยิบพาสปอรตสงใหเขาดวยมือ 
สั่นระริก ในสมองคิดสารพัดวิธีเอาตัวรอดจนหัวแทบแตก นึกโกรธ 

๒
แดเนียล หวอง

ตัวอย่าง
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กระเพาะตนเองนักที่ดันชอบเรียกรองหาของกินตอนดึกๆ เจาของรางถึง 
ตองออกไปเดินทอมๆ กลางค่ำกลางคืนจนเปนเรื่องแบบนี้ ถารอดไปไดนะ 
จะไปผาตัดเย็บกระเพาะเปนการทำโทษมันเสียเลย! 

ทนัททีีเ่หน็สญัลกัษณครฑุบนหนาปกหนงัสอืเดนิทาง ดวงตาคมกรบิ
ที่แข็งกราวก็ออนแสงลง ริมฝปากหยักหนาคลี่ยิ้มบางๆ อยางโลงใจ

“Miss...ฟาใส...คุณเปนคนไทยเหรอครับ”
ชายหนุมหนาคมถามเปนภาษาไทยชัดแจวดวยน้ำเสียงนุมนวลและ

ลงทายประโยคอยางสุภาพ แตยังไมยอมลดอาวุธทมิฬที่จออีกฝายเอาไว 
สักนิด ฟาใสกะพริบตาถี่ๆ อยางงุนงง เดี๋ยว...เดี๋ยวกอน...อีตาโจรนี่พูด 
ภาษาไทยอยางนั้นหรือ

รางสูงใหญทรุดลงนั่งที่ขอบเตียงชาๆ อยางออนลาเหลือกำลัง 
ฟาใสมองดวงหนาคมอยางกลาๆ กลัวๆ 

“ชะ...ใช คุณก็เปนคนไทยเหรอคะ...”
“ครึ่งหนึ่งครับ” เขาเงียบไปครูหนึ่งเมื่อเห็นวาหญิงสาวมองปน 

ในมือเขาเขม็ง “ผมขอโทษที่ทำใหคุณตกใจกลัว แตมันจำเปนจริงๆ”
ชายหนุมลดอาวธุลงแตยงัคงวางมนัไวบนตกัคลายพรอมรบอยูเสมอ  

ฟาใสคอยๆ ถอยหลังไปจนชิดประตูตูเสื้อผา ทาทางสุภาพเรียบรอยและ 
เสียงพูดนุมนวลนั้นลดความหวาดกลัวในใจของสาวนอยลงไปเกือบครึ่ง  
แตถึงกระนั้นเธอก็ยังไมไวใจเขาอยูดีนั่นละ มีอยางที่ไหน เที่ยวเอาปนมา 
จิ้มชาวบานตอนเที่ยงคืนแลวมาบอกวาจำเปนเนี่ยนะ 

บาหรือเปลายะ!
“แลวที่เอาปนมาจี้ฉันเนี่ยคุณตองการอะไรกัน”
เอาวะ ไอฟา ลองทำใจดีสูเสือสักตั้งเผื่อจะรอดชีวิต อยางนอย 

ก็เก็บหมาไวใตตอมทอนซิลกอน ขืนปลอยมันออกมาเหาตอนนี้ไดเปนเรื่อง 
แน ดูแววแลวอีตายักษนี่ทาจะโหดใชเลน ดูสิ นั่งตาขวางพรอมฆาคน 
ทุกเมื่อขนาดนั้น

ตัวอย่าง
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“ก็...อยางที่บอก ผมตองการที่พัก”
เขาพูดเสียงเรียบ นัยนตาสีนิลยังคงจับจองที่รางบางนิ่ง ยากจะเดา 

ความรูสึกได
“แลว...แลวทำไมถึง...” หญิงสาวพูดตะกุกตะกัก
“แลวทำไมถึงไมไปเชาโรงแรมเอาเอง เอาปนมาจี้คุณทำไมใชไหม

ครับ...” ชายหนุมตอใหจนจบประโยค ริมฝปากหยักหนาคลี่ยิ้มเนือยๆ 
“เพราะผมกำลังถูกตามลา ผมจะใหใครรูไมไดเด็ดขาดวาผมอยูที่ไหน 
ผมใชบัตรเครดิตไมได แลวก็ลงทะเบียนเขาพักไมไดอีกเหมือนกัน...”

ฟาใสรูสึกเหมือนโลกหยุดหมุนไปชั่วขณะ ตามลา? หลบซอน? นี่ 
เธอกำลังอยูในหนังบูลางผลาญอะไรสักเรื่องหรือเปลาเนี่ย! 

เขาระบายลมหายใจชาๆ พลางคอยๆ เอนตัวพิงหัวเตียง แลวถอด 
ถุงมือหนังโยนลงบนพื้น

“อีกอยาง...ผม...อา...”
เสียงครางเซ็กซี่ชวนใจหวิวที่เล็ดลอดออกมาจากริมฝปากหยักหนา 

คูนั้นทำเอาสาวนอยรางเล็กหนาแดงก่ำ ยิ่งพอเห็นมือหนาคอยๆ ปลด 
กระดุมเสื้อโคตสีดำดวยลีลาแชมชาประหนึ่งเตนระบำเปลื้องผาดวยแลว  
ฟาใสก็รีบยกมือปดตาแลวหันหลังหนีทันที

โรคจิต! อีตาน่ีมันเปนพวกโรคจิตเหมือนท่ีเคยเห็นในหนังญ่ีปุนแนๆ !
ฟาใสเอย! ซวย! ซวยจรงิๆ! หนาตากด็อียูหรอก แตไอทาทางแบบนัน้ 

เสียงกระเสาแบบนั้น ตองเปนพวกบากามพันเปอรเซ็นต!
“คุณ...นี่คุณครับ...”
หญิงสาวสะดุงสุดตัวเมื่อรางสูงเกือบสองเมตรมายืนอยูในระยะ 

ประชิด เงารางของเขาทาบทับทำใหมองอะไรไมถนัดนักจนหญิงสาวตอง 
แหงนหนามองอีกฝาย เขาถอดเสื้อโคตออกแลว เหลือเพียงเสื้อเชิ้ตสีขาว 
ชุมเหงื่อและ...สีแดงฉานบริเวณหัวไหล...

เลือด! นั่นมันเลือดนี่!

ตัวอย่าง
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ใบหนาคมซีดเผือด รางสูงโงนเงนเริ่มจะยืนไมอยู กอนจะเซถลาลง
มาซบไหลบางโดยที่หญิงสาวไมทันตั้งตัว เธอจึงพลอยลมลงคุกเขากับพื้น 
ไปดวย สองแขนกลมกลึงโอบกอดรางหนาหนักอยางลืมตัว ขนาดบาดเจ็บ
ถึงเพียงนี้ชายหนุมก็ยังกำปนแนน

“คุณ! ทำใจดีๆ เอาไวนะ!”
ฟาใสรองเสียงหลง ดวงตากลมโตเบิกกวางอยางตื่นตกใจ รอยแผล 

ที่ตนแขนขวาของเขาอยูตรงหนาเธอพอดี บนเสื้อเชิ้ตสีขาวที่ชุมโชกไปดวย 
เลอืดนัน้มรีขูนาดเสนผาศนูยกลางประมาณครึง่นิว้ รอบๆ รอยขาดมรีอยไหม 
สีดำ แลวไหนจะกลิ่นแสบจมูกแปลกๆ จากแผลนั่นอีก 

นี่มัน...กลิ่นดินปน! คนคนนี้ถูกยิง!
“ผม...เรียกคุณตั้งนาน...ผมไมไหว...แลว กระสุนมันฝงใน...”
เสียงทุมสั่นพรา รางหนาสะทานนอยๆ ทำเอาหญิงสาวใจไมคอยดี 

กลัวเขาก็กลัว แตจะปลอยใหเขาตายคาหองก็ไมไดเสียดวย เธอรวบรวม 
กำลังท้ังหมดท่ีมีประคองเขาไปท่ีเตยีงอยางทลัุกทเุล ดวงหนาหวานซีดเผือด 
ไมแพคนเจ็บ พยายามควบคุมสติไมใหเตลิดเปดเปงไปกับภาพนาสะพรึง
ตรงหนา

นี่มันอะไรกัน...ก็...ก็ตอนแรกเขาก็ดูปกติดีทุกอยาง แลวทำไม...
ถึงไดเจ็บขนาดนี้ละ

“ฉัน...ฉันจะโทร. เรียกหมอนะ”
มือบางควาโทรศัพทที่หัวเตียงเตรียมกดเรียกโอเปอเรเตอร แต 

มือแกรงรีบควาขอมือเล็กเอาไวทันควัน ดวงตาคมสงสายตาเวาวอน
“อยา...ใหใครรูไมไดวาผมอยูที่นี่...”
ชายหนุมพูดเสียงปนหอบ บงใหรูวาตลอดเวลาที่ผานมานั้นเขาอด 

กลั้นความเจ็บปวดเอาไวมากมายเพียงใด แมจะทึ่งกับความอดทนเปนเลิศ
เกินมนุษยของเขาเหลือเกิน แตอาการทรมานของเขาก็ทำใหฟาใสเริ่มกลัว 
ขึ้นมา นี่เธอกำลังจะเขาไปพัวพันกับเรื่องรายแรงของแกงยากูซาเขา 

ตัวอย่าง
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หรือเปลานะ หรือวาเธอควรแจงตำรวจ...
“ไดโปรด...ชวยผมดวย...”
รางใหญโตที่นอนเหยียดยาวอยูบนฟูกบิดตัวดวยความเจ็บปวด  

เม็ดเหงื่อผุดพราวตามไรผมสีดำขลับ ริมฝปากหยักหนาเผือดสีจนแทบจะ 
ซีดเปนกระดาษ 

“หมอก็ไมใหเรียก บอกใครก็ไมได แลวจะใหทำยังไงกันละ”
หญิงสาวพึมพำกับตัวเองเสียงเครียด คิดจะไปขอความชวยเหลือ 

จากคุณนายชวนชมที่หองขางๆ ก็กลัววาจะพลอยไดรับอันตรายจาก 
ชายนิรนามคนนี้ไปดวย เจ็บเจียนตายยังไมยอมใหอาวุธหางกายสักนิด  
อีตาคนนี้นากลัวชะมัด!

“คุณไง...”
เขาเอยเสียงแผว ฟาใสหันกลับไปมองคนเจ็บอยางงุนงง 
“คุณชวยผมได...คุณเอากระสุนออกใหผมได คุณชวยไปซื้อยา...

ผาพันแผล...แลวก็ของจำเปนใหผมหนอย...เดี๋ยวผมจะบอกให...คุณจด 
นะ...” 

“หา! ฉันเนี่ยนะ! ไม...ไมไหวมั้ง...ฉัน...”
เรื่องมันชักจะไปกันใหญแลว ใครจะไปทำไดละยะ จะให...เอา 

กระสนุออกจากคนเปนๆ เนีย่นะ! ถาใหผาศพแบบหมอพรทพิยกว็าไปอยาง  
นี่เรากำลังฝน...ใช! ฝนไปแนๆ!

กริ๊ก...
เสียงโลหะกระทบกันเบาๆ ทำเอาฟาใสสะดุงโหยง ชายหนุมงาง 

นกปนแลวหันปากกระบอกมาทางเธออีกครั้ง อีกมือหนึ่งชูพาสปอรตที่ 
ยึดมาจากหญิงสาวแกวงไปมาดวยทาทางที่บงชัดวาถือไพเหนือกวา

“คุณ...จำเปนตองทำไดแลวละครับ...ผมขอโทษที่ตองทำแบบนี้...
แตผมไมมีทางเลือกจริงๆ...”

ชายหนุมพูดเสียงแผวลงไปอีก ใบหนาซีดไรสีเลือดนั้นเห็นแลว 
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นาเปนหวงวาจะตายเปนผีญี่ปุนคอยหลอกหลอนคนที่โรงแรมเสียจริงๆ  
ฟาใสเมมริมฝปากแดงอ่ิมแนนจนแทบเปนเสนตรง ไมมีทางเลือกหรือเลือก
ที่จะเปนผูรายแบบนี้กันละยะ

คำก็ขู! สองคำก็ขู! อยางนี้มันนาปลอยใหตายซะดีไหมเนี่ย!
“ผม...ขอรอง ผมขอรบกวนคุณแคคืนนี้คืนเดียว ถาคุณยอม 

ชวยผม...พรุงนี้เชาผมจะหายตัวไปไมมาใหคุณเห็นหนาอีก...ผมสัญญา...”
ทาทางออนลาราวกับจะขาดใจนั่นหญิงสาวเห็นแลวรูสึกเหมือน 

ใจออนยวบ แตติดตรงที่เขาจอปนมาทางเธอนี่ละ เลยทำใหสงสารไมลง 
สักเทาไหร ยังไงเธอก็ไมมีทางเลือกอยูแลวน่ี ถือซะวาซวยสงทายปก็แลวกัน  
ฟาใส!

“คุณตองใชอะไรบาง บอกมาสิ”
คอลัมนิสตสาวกัดฟนพูดอยางใจเย็น พยายามเก็บกักอารมณขุน 

เคืองที่มีตอคนชางขูเอาไวอยางสุดความสามารถ แตก็ยังไมวายกระชาก 
หางเสียงอยูดี ยักษวัดแจงของฟาใสยิ้มออกมาอยางโลงอก เปนรอยยิ้ม 
ที่เห็นแลวทำใหหัวใจของสาวนอยเตนแรงอยางประหลาด

“ขอบคุณจริงๆ ครับ...แตผมบอกไวกอนวาอยาตุกติกเปนอันขาด  
ถาไมอยากใหคนในครอบครัวคุณเดือดรอน เพราะผมจำที่อยูของคุณ 
ในพาสปอรตได...”

คนเจ็บยังไมวายขูสำทับ สาวนอยตาโตตวัดตาสงคอนใหเขาวง 
เบอเริ่ม นึกเจ็บใจตนเองนักที่บาจี้กรอกชื่อที่อยูตามสำเนาบัตรประชาชน 
ไวที่ดานหลังพาสปอรตดวย ถาอีตาคนกวนประสาทนี่ไมถือปนเอาไวละก็  
เจ็บขนาดนี้ไดโดนฟาใสไซดคิกเหน็บขางฝาไปแลว ถึงจะตัวโตเปนตึก 
แบบนี้ก็ไมคณามือไอตัวแสบประจำนิตยสารโลลา หรอกนา!

แมในใจจะกนดาเขาสารพัด จินตนาการวาฟาดไอหนาคมเขมนั่น 
เสียเยินอยูหลายหน แตแววตาคูนั้นก็เหมือนมีมนตรสะกดลึกลับพาให 
สองขาเล็กออกว่ิงตามประกาศิตของคนมีปนไปยังหางเซยอีูกคร้ัง หญิงสาว
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ถามตนเองซ้ำแลวซ้ำเลาวาเธอจะชวยเขาทำไมกัน ตอนนี้เธอเปนอิสระแลว 
...จะแจงความหรือไปขอความชวยเหลือจากใครก็ไดนี่ อีกอยาง...เธอจะ 
แนใจไดอยางไรกนัวาหลงัจากทีเ่ธอชวยเขาแลว เขาจะไมทำรายเธอดงัปากวา 
ฟาใสคดิวนเวยีนกลบัไปกลบัมาอยูหลายครัง้ แตสวนลกึของหวัใจกพ็รำ่บอก 
ใหหญิงสาวเชื่อใจเขา...นัยนตาสีนิลคูนั้นบอกชัดวาเขาไมใชคนโกหก...

ฟาใสไมเคยคิดวาตนเองจะสามารถชอปปงมาราธอนซื้อของกวา 
สิบรายการแบบสปดเร็วกวานรกไดภายในเวลาแคสิบหานาทีเทานั้น สงสัย 
เชื้อของคุณนายชวนชมจะแรงเอาเรื่องแฮะ ถึงไดซื้อกระหน่ำซัมเมอรเซลส
ขนาดนั้น 

วาแตวา...ทำไมเธอตองมาควักเนื้อซื้อหยูกยาใหอีตาโจรยักษนั่น 
ดวยเนี่ย 

เอา! เอาก็เอา เปนคนไทยตองใจบุญ ถือวาทำบุญทำทานใหคนจร 
ก็แลวกัน พรุงนี้ก็ไมไดเจอหนากันแลวละนา!

รางบางเดินกลับเขามาในหองพักเมื่อเวลาลวงไปเกือบจะตีหนึ่งครึ่ง 
แลว แตพอยื่นหนาผานประตูเขาไปเทานั้น ปากกระบอกปนเย็นเฉียบก็ 
กดนาบเขากับขมับบางทันที ฟาใสยืนตัวแข็งทื่อ พูดไมออกไปชั่วขณะ  
ชั่วโมงสองชั่วโมงที่ผานมานี้เธอถูกปนจอศีรษะไปกี่ครั้งแลวเนี่ย! 

“ขอโทษ...ผมตองระวังไวกอน...”
มือหนาลดอาวุธลงชาๆ ฟาใสพยายามตั้งสติใหอยูกับเนื้อกับตัว 

เธอคอยๆ วางถุงพลาสติกสามสี่ใบลงบนเตียงอยางระมัดระวังเพราะมี 
ขวดแกวอยูหลายใบ รางสูงเดินตามเธอมาติดๆ เขายืนซอนหลังแลวโนม 
ตัวลงควาขวดสาเกสีใสขวดใหญออกจากถุงโดยที่แผนอกหนาหนั่นไปดวย 
กลามเนื้อนั้นแนบไปกับแผนหลังบาง ถึงแมจะมีเสื้อไหมพรมสีชมพูของ 
ตนเองเปนปราการกั้นอยูชั้นหนึ่ง แตหญิงสาวก็รับรูไดถึงไอรอนจากคน 
ตัวสูงที่แผออกมาจนใบหนานวลขึ้นสีระเรื่อ ฟาใสกมหนางุด เสคนถุงหา 
ยาแกปวดสงใหเขา แตพอหันกลับมาประจันหนาเขาเธอก็แทบจะรองกรี๊ด 
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ไมสิ...แทบจะเลือดกำเดากระฉูดมากกวา!
ก็...ก็...ผูชายตรงหนาเลนถอดเสื้อเชิ้ต โชวมัดกลามสวยงามราว 

รูปสลัก ถาไมติดวาที่หัวไหลขวามีรอยแผลขนาดใหญและรอยเลือด 
เกรอะกรงันากลวัอยูละก ็ผูชายตาคมคนนีก้ถ็อดหุนมาจากรูปปนโบราณดีๆ   
นี่เอง ทั้งบึกบึน...สมสวน...แถมยังเซ็กซี่เหลือราย...

บาแลวยายฟา! คิดอะไรอยูเนี่ย! รูถึงไหนอายไปถึงนั่น! 
สาวนอยตาหวานที่แปลงรางเปนมะเขือเทศลูกโตแดงแจไปทั้งหนา

ทั้งตัวพยายามเบือนหนาหนีภาพตรงหนา ยิ่งเขาเดินไปเดินมากระดกสาเก
อั้กๆ โดยไมสนวาผูรวมหองจะเปนตากุงยิงหรือเปลา ฟาใสยิ่งทำตัวไมถูก 
มือไมไมรูจะเอาไปวางตรงไหน หยิบจับอะไรก็รวงหลนลงพื้นหมดเหมือน
สิ้นเรี่ยวสิ้นแรงไปเสียเฉยๆ 

รางสูงในชุดกางเกงผาสีดำเดินถือขวดสาเกดิ่งไปยังหองน้ำแลว 
สงสัญญาณใหคนตัวเล็กเดินตามไป ฟาใสคอยๆ เยี่ยมหนาเขาไปในหอง 
สี่เหลี่ยมแคบๆ อยางกลาๆ กลัวๆ สองมือกำถุงขาวของที่เขาสั่งใหเธอ 
ซื้อเอาไวแนน พอคิดวาอีกเดี๋ยวจะตองปฏิบัติหนาที่หมอผาตัดจำเปนแลว 
ใจก็หวิวๆ พูดไมออกบอกไมถูก ปกติแคเห็นเลือดก็จะเปนลมอยูแลว  
นี่กลับตองมาลวงควักแกะแผลใหอีตายักษนี่อีก 

เวรกรรมอะไรของคนสวยเนี่ย!
“กลัวเหรอครับ”
ชายหนุมเจาของใบหนาคมเอยเสียงพราขณะหยอนตัวลงนั่ง 

ในอางอาบนำ้ทีด่จูะเลก็ไปถนดัใจเมือ่เทยีบกบัรางกายสงูใหญของเขา ไมรูวา 
พอแมเลี้ยงดวยอะไรหนอถึงไดตัวโตเปนตึกเกือบสองเมตรแบบนี้ ฟาใส 
แอบคิดเงียบๆ เธอมองรางหนาตรงหนาคูตัวหดขาจนเขาแทบจดแผนอก 
หนาหนั่นดวยแววตาสั่นระริก รูสึกอยากวิ่งหนีไปซอนในตูเต็มแก แตปน 
ในมือหนาของเขานั่นละที่บังคับใหหญิงสาวจำตองเดินไปนั่งแปะขางๆ  
อางอาบน้ำอยางกระอักกระอวนใจ
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“เปนใครก็กลัวทั้งนั้นละยะ”
ฟาใสบนงึมงำเปนหมีกินผึ้ง มือบางหยิบขาวของออกมาวางเรียง 

บนพื้นกระเบื้องเย็นเฉียบอยางรวดเร็ว ทั้งไฟแช็ก ผาขนหนูเนื้อหนา 
สารพัดยาที่ซื้อมามั่วๆ และ...มีดปลายแหลมเรียวเล็ก...ที่เธอตองใชตาง 
อุปกรณผาตัด...คุณหมอมือใหมรูสึกเหมือนกระเพาะ มาม ลำไส และ 
ตับออน มันเตนแรปแขงกันจนพานจะอาเจียนขึ้นมาดื้อๆ 

“คุณเอาไฟแช็กลนมีดกอนนะครับ แลวคอยๆ ทำตามที่ผมบอก”
เจาของเสียงทุมออกคำสั่งอยางใจเย็น กอนจะกระดกสาเกอมไว 

ในปากแลวพนใสแผลจนชุมไปหมด แถมยังมีบางสวนกระเด็นมาโดน 
ดวงหนาหวานที่อยูไมหางออกไปนัก

“อี๋...โสโครกชะมัด ฉันก็ซื้อแอลกอฮอลลางแผลมานะ ทำไมไมใช 
เลา”

ฟาใสทำหนาเบ แตอีกฝายกลับหัวเราะหึๆ ยกผาขนหนูขึ้นซับแผล 
เช็ดรอยเลือดเบาๆ 

“ผมถนัดแบบนี้มากกวา สะดวกดี ดื่มใหมันมึนๆ เวลาลงมีดจะได 
ไมเจ็บมาก แลวลางแผลไปในตัวดวยเลย”

ถนัดแบบนี้อยางนั้นหรือ อีตาคนนี้มาจากดงปาแดนเถื่อนที่ไหนกัน 
เนี่ย! หญิงสาวแอบคอนขอดเขาอยูในใจ ชายหนุมเอนศีรษะพิงกำแพง 
อยางออนแรง เขาผินใบหนาคมที่เริ่มขึ้นสีแดงก่ำดวยฤทธิ์สุรามาทาง 
สาวนอยตาแปว แลวยื่นทอนแขนขวาออกมานอกอางพรอมใหคุณหมอ 
จำเปนออกแรงเชือดเต็มที่

“คุณคงไมบังเอิญมีพวกยาสลบหรือยากลอมประสาทใชไหมครับ”
เขาถามเสียงกลั้วหัวเราะเมื่อเห็นทาทางลนมีดเขากับเปลวไฟอยาง 

เงอะๆ งะๆ ของเธอ
“จะบาเหรอคุณ! เห็นฉันเปนตูยาเคลื่อนที่หรือไง! คนยิ่งเครียดๆ 

อยู”

ตัวอย่าง



ช ญ า น พิ ม พ       33

ฟาใสแยกเขี้ยว นึกอยากเอามีดจวงอีตาบานี่สักฉึกสองฉึก มือบาง 
จดปลายมีดรอนฉาเขาที่ปากแผลเหวอะหวะอยางลังเล พยายามสูดลม 
หายใจเรยีกความกลาเตม็ที ่แตกระนัน้มอืเจากรรมกย็งัสัน่เทาเสยีจนมอืหนา 
ของเจาของบาดแผลตองจับขอมือเล็กใหอยูนิ่งๆ

“ใจเย็นๆ ครับ ถาคุณสั่นอยูแบบนี้ผมคงไดแผลเพิ่มแน กรีดลงไป 
ครั้งเดียวเลย อยาลังเล”

“ฉะ...ฉันทำไมไดหรอก”
เสียงใสสั่นพรา ใบหนาหวานเหยเกเหมือนจะรองไห แตมือแกรง 

ก็รั้งขอมือเธอเอาไวแนน ดวงตาคมกลาฉายแวววิงวอน ริมฝปากหยักหนา 
ซีดเผือดและสั่นระริก

“ผมขอรอง...คุณฟาใส ถาคุณไมชวย...ผมคงอยูไมพนคืนนี้แนๆ”
น้ำเสียงเวาวอนและแววตานาสงสารของเขาทำเอาสาวนอยใจออน 

ยวบ เมด็เหงือ่ทีผ่ดุพราวตามไรผมยาวระบายิง่ทำใหเขาดูเหมอืนคนปวยหนกั 
เขาไปใหญ

อยูไมพนคืนนี้อยางนั้นหรือ ดูจากบาดแผลและสีหนาของเขาแลว 
ก็นาจะเปนเชนนั้น...มือขาวกำดามมีดแนน เธอพยายามสูดลมหายใจ 
ไลความปนปวนที่พลุงพลานอยูในทองออกไป แลวรวบรวมสติที่กระเจิด 
กระเจิงใหกลับเขาท่ีมากท่ีสดุเทาท่ีสมองนอยๆ จะทำได หญิงสาวกดคมมีด 
ลงบนแผลชาๆ พยายามไมลังเล เพ่ือท่ีเขาจะไดเจบ็นอยท่ีสดุ เลือดสีแดงสด 
ไหลทะลักออกมาจากปากแผล กลิ่นคาวคละคลุงทำเอาฟาใสตาลายและ 
อยากอาเจยีน นาทึง่ทีค่นเจบ็ไมรองสกัแอะ ไมแมแตจะชกัแขนหนดีวยซำ้ไป  
สิ่งเดียวที่แสดงชัดวาเขากำลังเจ็บปวดอยางแสนสาหัสก็คือกรามที่ขึ้นนูน 
เปนสันจากการขบฟนแนนเทานั้น ศีรษะที่ปกคลุมไปดวยเสนผมชื้นเหงื่อ 
พิงกับกำแพงอยางออนแรง 

“ดีครับ...เอาปลายมีดเขี่ยออกมาแบบนั้น...ใช...อา...”
เขาพูดเสียงแหงแตนิ่งและคุมสติไดอยางไมนาเชื่อ ถาเปนฟาใส 
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ละก็คงไดสลบไปตั้งแตวินาทีที่เห็นมีดแลวกระมัง หญิงสาวเพิ่งสังเกตวา 
มือซายของคนตัวโตไมไดถืออาวุธเพชฌฆาตเอาไวแลว หากแตกำแผน 
พลาสติกใสขนาดเล็กเอาไวแนน...ดานในดูเหมือนจะเปนดอกไมแหงที่ทับ 
ไวนานจนกลีบดอกกลายเปนสีน้ำตาลแก...

แกรง...
กระสุนสีทองรูปรางบุบบูบี้ ไม เปนทรงหลนลงบนพื้นหองน้ำ 

พรอมดวยลิม่เลอืดสแีดงคลำ้ ชายหนุมขยบัตวัทำทาจะกระดกเหลาดกีรแีรง 
พนใสแผลตัวเองอีกรอบ แตหญิงสาวรีบรั้งมือเขาเอาไว 

“ลางแอลกอฮอลดีกวา อยางนั้นมันไมคอยสะอาด”
ฟาใสทำใจแข็งทั้งๆ ที่แทบจะเปนลมเพราะกองเลือดที่ไหลเปรอะ 

เปอนไปทั่วหองอยูแลว เกิดมาก็เพิ่งเคยเฉือนเนื้อคนนี่ละ นี่ถาไปผากระสนุ 
กันบนเตียงละก็ พนักงานทำความสะอาดของโรงแรมคงไดคิดวาเธอเปน 
ฆาตกรโรคจิตฆาหั่นศพแลวใชมูลิเน็กซปนซากเททิ้งลงชักโครกแน 

จูๆ คนที่ตีทาวาเขมแข็งเกินมนุษยก็ซบศีรษะลงบนบาลาดมนของ 
อีกฝายเสียเฉยๆ ลมหายใจรอนผาวราวคนเปนไขและเสียงหอบถี่พาให 
คนผากระสุนใจไมคอยดีนัก 

“ขอบคุณ...ครับ...”
เขากระซิบเสียงแผว นัยนตาปรือ ฟาใสพอเดาไดรางๆ วาอาการ

มึนงงของเขานาจะมาจากฤทธิ์ของสาเกที่เขาเทลงคอไปกวาเศษสามสวนสี่ 
ของขวดขนาดใหญยักษนั่นเอง ไมรูวาดื่มเขาไปไดอยางไร รูๆ กันอยูวา 
สาเกนะเปนเหลาท่ีแรงขนาดไหน คนท่ัวไปด่ืมแคแกวเล็กๆ แกวเดียวก็น็อก 
สลบคาแกวกันแลว นี่กระดกเขาไปเกือบจะหมดขวด แถมเปนขวดไซซ 
ใหญทีส่ดุอกีตางหาก ยงัแคออกอาการมนึเฉยๆ อตีาคนนีค้อทองแดงฉาบปนู 
หรืออยางไรกันหนอ 

มือเล็กดันใบหนาคมใหพนบาของตนเองแลวพิงไวกับผนังหองน้ำ  
ฟาใสคอยๆ ชะแผลใหชายหนุมตัวโตอยางคลองแคลวเสียจนเจาของ 

ตัวอย่าง
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บาดแผลอดประหลาดใจไมได ก็ตอนแรกทำทากลัวเลือดเสียขนาดนั้น  
แตพอถึงเวลาทำแผลกลับดูวองไวราวกับมืออาชีพ

“ทำแผลเกงจัง คุณเปนพยาบาลเหรอครับ”
เขาถามเสียงพรา ดูเหมือนฝนทนความเจ็บปวดเต็มที่ 
“เปลา...ฉัน...เปนคอลัมนิสต...”
หญงิสาวตอบเสยีงเรยีบ แมจะไมอยากยอมรบันกั แตกต็องขอบคุณ 

พี่หมออิฐจอมมักมากที่ชอบสอนวิธีปฐมพยาบาลเบื้องตนใหเธออยูเสมอ  
เพราะเธอเปนคนคอนขางซุมซาม มักไดแผลมาโดยไมทันตั้งตัวอยูบอย 
ครั้ง หกลมบาง ตกบันไดบาง บางทีก็ตื่นนอนพรอมรอยเขียวเปนจ้ำๆ บน 
แขนขาโดยไมรูตัวบาง และอีกสารพัดสาเหตุ จนอิฐเองก็ระอาที่จะคอย 
ทำแผลให ถึงไดสอนใหฟาใสหัดทำเองเสียบาง เผื่อเวลาที่เขาไมอยูจะได 
ไมลำบาก...

ตอนนี้...เขาก็ไมอยูแลวนี่นะ...นาแปลกที่พอเลิกคบกันปุบ สาวนอย 
ที่เคยซุมซามคนนี้ก็ไมเคยไดแผลอีกเลย อาจเพราะจิตใตสำนึกคงสั่ง 
กระมังวา จงอยาปำๆ เปอๆ อีก ไมอยางนั้นจะตองมานั่งทำแผลแลว 
นึกถึงคนสอนใหหัวใจราวระบมแบบนี้

...สุดทาย...ก็ยังนึกถึงเขาอยูดีละนา...ฟาใสเอย...
“คอลัมนิสต...”
คนเจ็บพึมพำเสียงต่ำอยูในลำคอพลางหยัดกายขึ้นยืนอยางยาก 

ลำบาก ฟาใสประคองรางสูงใหกาวพนขอบอางอาบน้ำดวยความรูสึกขัดๆ  
เขินๆ เมื่อวงแขนหนาโอบรัดรอบบาบางหลวมๆ ตางหลักพยุง ยิ่งแผนอก 
เปลือยเปลาของชายหนุมเบียดเขากับแกมใสดวยแลว สองขาเจากรรม 
ก็ดูจะพันกันจนเดินไมตรงทางอยางไรก็ไมรู กวาจะมาถึงเตียงได เธอ 
ก็พาเขาเดินเปไปเปมาอยูหลายรอบ ทั้งๆ ที่เตียงอยูหางจากประตูเพียง 
สองเมตรแทๆ 

“คุณฟาใสครับ...บุญคุณครั้งนี้...ผมจะไมลืมเด็ดขาด...”
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เขามองดวงหนาหวานของคนตัวเล็กดวยแววตาจริงจังกอนจะทรุด 
นั่งที่ปลายเตียงชาๆ ริมฝปากหนาสั่นระริก ทาทางจะสะกดกลั้นความ 
เจ็บปวดที่แลนไปทั่วรางไมไหวแลว

“ไมเปนไรหรอก...แคคุณรกัษาสญัญากพ็อ...ฉนัคงชวยคณุไดแคนีล้ะ 
พรุงนี้คุณคงตองชวยตัวเองแลวละนะ”

หญิงสาวพูดเร็วๆ โดยไมยอมสบตาอีกฝาย ไมใชวากลัวอะไร 
นักหนาหรอก ความรูสึกกลัวในตอนแรกจางหายไปตั้งแตรูวาเขาไดรับ 
บาดเจ็บหนักแลว แตแววตาเวาวอนเหมือนลูกสุนัขถูกทิ้งของเขาตางหาก 
ที่ทำใหเธอหวั่นไหว กลัววาจะใจออนยอมสยบใหดวงตาสีดำสนิทเหมือน 
ฟาไรดาวคูนี้อีกครั้ง มือเล็กขาวรีบยื่นยาแกอักเสบและแกวน้ำใหคน 
ตรงหนา คนตัวโตรับยามากินแลวดื่มน้ำตามจนหมดแกวดวยทาทาง 
ราวกับคนสิ้นเรี่ยวสิ้นแรง

หลังจากนั้นตางคนก็ตางเงียบราวกับไมรูจะพูดอะไรกันตอไปดี  
ทำใหบรรยากาศรอบกายดูนาอึดอัดเสียจนฟาใสไมกลาแมแตจะขยับตัว  
สิ่งเดียวที่ทำไดคือจับจองที่นาิกาดิจิทัลบนโตะขางหัวเตียงที่บอกเวลา 
เกือบตีสี่แลว ในใจของหญิงสาวเฝาภาวนาใหถึงพรุงนี้เชาไวๆ จะไดจบ 
เรื่องวุนวายที่มีปนผาหนาไมมาเอี่ยวดวยนี่เสียที

“ผม...ชื่อแดเนียล...”
ชายหนุมทำลายความเงียบดวยเสียงเบาหวิวขณะเอนกายลงบนฟูก 

หนานุมอยางทุลักทุเล หญิงสาวหันกลับมามองใบหนาคมที่แดงก่ำ เรียวคิ้ว 
สวยเลิกขึ้นสูงอยางประหลาดใจกับการแนะนำตัวอยางไมคาดคิดของเขา

“หือ?”
“ผมชื่อ แดเนียล หวอง”
ริมฝปากหนาคลี่ยิ้มบางๆ เปนรอยยิ้มนุมนวลที่สาวนอยไมคิดวา 

จะไดเห็นจากใบหนาเครงขรึมไรอารมณราวสวมหนากากหยกของเขา 
ดวงตาคมกริบคอยๆ หรี่ปรือปดลงชาๆ 

ตัวอย่าง
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